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VOORWOORD 

Graag wil ik de volgende personen en instanties dankzeggen voor hun 
bijdragen aan het verloop van het onderzoek. Allereerst de Nederlandse 
Organisatie voor (Zuiver) Wetenschappelijk Onderzoek vorr het subsidie 
#50.202 verleend voor het uitvoeren van dit project, alsook voor de 
mogelijkheden die mij binnen het kader van een Huygensstipendium 
(#H50.293) werden geboden om aan de afronding van het verslag te werken. 
Een kleinere, maar belangrijke ondersteuning in de vorm van student
assistent-eenheden werd verleend door de Faculteit Sociale Wetenschappen 
van de Rijksuniversiteit Utrecht. 
De aanvraag voor het project werd via de Werkgemeenschap Verklarende 
Sociologie ingediend door prof. dr. R. Wippler, verbonden aan wat toen nog 
de Vakgroep Theorie en Methodologie van de Sociologie heette. Deze 
vakgroep en de werkgemeenschap zijn gedurende het project een onveranderd 
goed klimaat voor het doen van empirisch-theoretisch onderzoek blijven 
bieden. Als supervisor van het project heeft Reinhard Wippier zich voorts op 
cruciale momenten bijzonder ingespannen de voortgang te bevorderen. 
Vervolgens degenen die middels het ter beschikking stellen van gegevens 
en/of inlichtingen daarover hebben bijgedragen aan het verloop van het 
onderzoek. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft zich bereid getoond 
de codering van de nog bestaande gegevens van het Vrijetijdsonderzoek 
1962/1963 ter hand ter nemen en mij daarvan reeds in een vroeg stadium een 
gedeelte ter beschikking te stellen. Bij deze procedure heb ik in het bijzonder 
te maken gehad met mevr. drs. M. Bernelot-Moens, de heer F. Klinkhamers 
en mevr. drs. Chr. Jol. Het databestand over cultuurdeelname in de stad 
Utrecht is afkomstig uit twee interviewcursussen in de jaren 1984 en I 985. 
Hierbij was een grote hoeveelheid studenten, begeleiders en ondervraagden 
betrokken. Het databestand van het onderzoek "Oriëntatie op arbeid en vrije 
tijd" werd verworven via de oorspronkelijke onderzoeker, drs. M. van Delden. 
Bij de verwerving van de overige databestanden verleende het Steinmetz
archief zijn diensten. Graag wil ik op deze plaats nog eens wijzen op het grote 
belang van het deponeren van databestanden in een data-archief en de 
oorspronkelijke onderzoekers (in het bijzonder het Sociaal en Cultureel Plan
bureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek) hiervoor prijzen. Zeer 
nuttig bleek ook dat de bibliotheek van de Boekmanstichting over een gespe
cialiseerde verzameling literatuur over cultuurdeelname beschikt. 
Aan het onderzoek is in verschillende fasen meegewerkt door student
assistenten. Nan Dirk de Graaf heeft in de beginfase een belangrijke 
hoeveelheid werk verricht bij de opsporing van literatuur. Rene Hesseling 
heeft in de middenfase een aantal bestanden voor analyse gereed gemaakt. 
Matthijs Kalmijn heeft in de eindfase een groot deel van de analyses 
uitgevoerd. Zonder de andere twee tekort te willen doen, wil ik in het 
bijzonder Matthijs Kalmijn noemen als degene zonder wie dit boek in het 
geheel niet tot stand zou zijn gekomen. 
Het manuscript werd geheel of gedeeltelijk gelezen en becommentarieerd door 

Bart Bakker, Ton Bevers, Henk Flap, Wim Knuist, Ineke Maas, Joop Singeling 
en Rene Verhoeff. De uiteindelijke versie kwam mede tot stand door de 
i':~panninl?en van Gerbert Kraaykamp, daartoe in staat gesteld door de 
biJdrage dte he~ College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Utrecht jaarlijks 
aan Huygenssttpendiaten ter beschikking stelt. 

Utrecht, augustus 1988/juni 1989 Harry Ganzeboom 



Hoofdstuk 1 

INLEIDING 

Culturele activiteit is een gedragsvorm, die in de besteding van tijd en geld 
van veel leden van onze samenleving slechts een marginale plaats inneemt. 
Naar schatting kan slechts 10% van de Nederlandse bevolking tot de min of 
meer frequente gebruikers van musea, theaters en concertzalen worden 
gerekend. 25% van de bevolking gaat "wel eens" naar een dergelijk instituut 
en 65% van de bevolking bezoekt deze "zelden of nooit". Andere cultuur
vormen hebben nog veel kleinere publieksgroepen. Zo behoort slechts 3% van 
de Nederlandse bevolking tot de groep die zich wel eens beeldende kunst 
aanschaft. Ook de belangstelling voor specifieke genres van cultuuraanbod, 
zoals ballet, opera of jazz, is in termen van het percentage van de bevolking 
dat deze voorstellingen bezoekt, uiterst gering. 
Sommige cultuurvormen hebben een wat groter publiek. Dit is in het 
bijzonder het geval wanneer cultuur via de massamedia en gedrukt wordt 
aangeboden. Televisiekijken is een bezigheid van vrijwel iedere Nederlander 
en ook de dagbladen mogen zich in de belangstelling van meer dan 90% van 
de bevolking verheugen. Het lijdt geen twijfel dat via deze media een relatief 
grote groep wordt bereikt. Maar wat betreft de onderwerpen die tot de 
eigenlijke Cultuur worden gerekend, zoals uitzendingen van serieus toneel of 
klassieke muziek of bespreking daarvan in kranten en periodieken gaat het 
toch weer om een kleine minderheid van de bevolking. Boeken lezen is wel 
een frequente vorm van culturele activiteit: 50% van de bevolking leest 
tenminste I boek per maand. Maar ook hierbij moet aangetekend worden dat 
slechts een minderheid van deze tijdsbesteding (namelijk 23% van het totaal) 
wel eens 'literatuur' leest. 
Hoewel frequente deelname aan culturele activiteiten slechts bij een kleine 
minderheid van de bevolking voorkomt en voor deze betrokkenen een gering 
deel van de totale geld- en tijdbesteding uitmaakt, is de aandacht voor deze 
gedragingen vanuit zowel de publieke opinie als de overheid toch beslist niet 
gering. Cultuur met een groteCis een relatief veel ruimte innemend item in 
de media. Men denke alleen maar aan de culturele pagina's en de culturele 
bijlagen van dag- en weekbladen. Radio en televisie geven relatief veel 
aandacht aan culturele onderwerpen, hetzij in deze vorm van eigen produc
ties, hetzij in de vorm van aandacht voor culturele instellingen en gebeurte
nissen. Ook binnen het overheidsbeleid neemt cultuur een bijzondere plaats 
in. Niet alleen legt het cultuurbeleid in ruime zin (de belangrijkste posten zijn 
daarin: bibliotheekwerk, monumentenzorg, uitvoerende kunsten, scheppende 
kunsten) beslag op een behoorlijk groot deel van de gelden die aan vrijetijds
besteding als totaal worden uitgegeven, cultuur is steeds goed voor grote 
aandacht in de discussies van het politieke circuit, zij het dat vaker incidenten 
dan hoofdpunten van het beleid daartoe aanleiding zijn. 
De relatief grote aandacht van de media en de overheid voor cultuur 
weerspiegelt de gangbare opvatting dat cultuur als zodanig en de deelname 
daaraan door een brede laag van de bevolking een bijzonder nastrevenswaar
dige zaak is. Cultuur wordt als bijzonder waardevol beschouwd en dient 



daarom zoveel mogelijk beschermd en bevorderd te worden. Dit is het 
onomstreden motto van het overheidsbeleid in de afgelopen decennia geweest. 
Hoewel in de jaren van bezuiniging en ombuiging dit principe niet meer 
onverkort gehandhaafd is, blijft het een uitgangspunt van de overheid de 
cultuur "relatief te ontzien" (TK, Cultuurnotitie, 1985). Grote zorg voor 
cultuur vindt men eveneens terug in een aanpalende sector van beleid~ het 
gebied van de massamedia, \':aar in een vast punt is dat de overheid borg moet 
staan voor het behoud van culturele kwaliteit tegenover de schadelijk geachte 
invloeden van commercie en de vervlakking die daarmee gepaard zou gaan. 
Vanuit beleidsoverwegingen is wetenschappelijke aandacht voor cultuur en 
de daarbij behorende publieksgroepen daarom zeker gerechtvaardigd. Maar 
ook sociologisch gezien is alle reden om er bijzondere belangstelling voor te 
tonen. Het is hierbij van belang dat deelname aan culturele activiteiten in 
onze samenleving één van de meest ongelijk verdeelde kenmerken van sociale 
groepen is. De correlatie van cultuurdeelname met sociale achtergrond
variabelen als beroepsstatus, opleiding en zelfs met veel eerder in de 
levensloop stammende kenmerken als de opleiding van de ouders van de 
onderzochten en de in het ouderlijk milieu genoten opvoeding op dit gebied 
is uitzonderlijk hoog. Men mag gerust stellen dat cultuur één van de meest 
ongelijk verdeelde goederen in onze samenleving is. De sociologische rele
vantie van onderzoek naar cultuurdeelname is daarom niet alleen gelegen in 
het verhelderen van vragen omtrent cultuur als beleidsprobleem. Men mag 
verwachten dat een verklaring van de sociale ongelijkheid in cultuurdeelname 
tussen bevolkingsgroepen ook een licht zal werpen op verdelings- en stratifi
catiemechanismen in onze samenleving in het algemeen. 

1.1. Achtergrond en probleemstelling 

Zoals gesteld, behoort cultuur tot de onderwerpen waarvoor relatief veel 
openbare belangstelling bestaat. Dit geldt zowel voor het overheidsbeleid en 
de openbare mening, zoals deze zich uitdrukt in de verslaggeving in de media, 
als voor de wetenschap. Van niet veel onderzoeksterreinen kan gezegd worden 
dat er in Nederland al zo vroeg (bijvoorbeeld Blonk & Kruijt, 1939; Wolff & 
Hissink, 1957; CBS, 1959a) grootschalig onderzoek naar is gedaan. De studie 
van cultuur en cultuurdeelname was ook een van de concentratiepunten in het 
onderzoeksprogramma van het Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk 
Onderzoek van het Nederlandse Volk (ISONEVO) in de vijftiger jaren (In 't 
Veld-Langeveld, 1960a, 1960b, 1961; voor een overzicht van het ISONEVO
werk: Winkels, 1982). De verslagen uit deze onderzoekstraditie zijn nog altijd 
het lezen waard, niet alleen vanuit een belangstelling voor de geschiedenis 
van de Nederlandse sociologie, maar ook vanwege de substantiële informatie 
die erin geboden wordt over de samenstelling van culturele publieksgroepen 
enige decennia geleden. Deze reeds vroeg aangevangen traditie van onderzoek 
is voortgezet in regelmatig gehouden grootscheepse onderzoekingen. Om 
slechts de belangrijkste te noemen: de vrijetijdsonderzoekingen van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 1964a) en Wippier (1968), de 
Leefsituatiesurveys die driejaarlijks (vanaf 1974) door het CBS en het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP) worden gehouden, een twintigtal studies van 
de Boekmanstichting (onder meer de overziehtsstudies van Zweers & Welters 
(I 970) over theaterbezoek en Valkman & Jansen ( 1975) over concertbezoek) 
en talloze publieksonderzoekingen waarin (veelal in opdracht van een 
instelling) het publiek van een bepaalde accommodatie of van een bepaald 
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genre wordt onderzocht (bijvoorbeeld Valkman (1976) over museumbezoek). 
Tenslotte bestaat er een gedetailleerde CBS-statistiek over deze sector. 
Men zou verwachten dat er dankzij dit veelvuldige en reeds lang bestaande 
onderzoek na~r cultuurde:Iname een helder en gekwantificeerd beeld bestaat 
van de verschillende pubhekskenmerken en er een diepgaand inzicht is in de 
v~c:rwaar~en waaronder cultuurdeelname tot stand komt. Dit is echter naar 
miJn menmg on:'oldoende het .~eva!. Wanneer de resultaten van een groot 
aantal onderzoekmg_en op een nJ worden gezet, komt men eigenlijk nog niet 
veel verder dan de Uitspraak, dat culturele activiteit meer voorkomt bij hogere 
statusgroepen. 
~aast indicaties voor maatschappelijke status zijn in verschillende onderzoe
kmgen verba_n~en gelegd met kenmerken als leeftijd, sekse, milieu van 
herkomst, rei_Ig!e, aa~bod va_n cultu_r7le voorzieningen, houdingen, waarden, 
culturele trammg en kennis, politieke voorkeuren en persoonlijkheids
kenmerken als extraversie en dogmatisme. De resultaten van deze onderzoe
kin~en kunnen moeilijk in een kort. bestek worden geschetst. Het is te lastig 
om m het onderzochte een systematiek te ontdekken. Critici (Van Montfort 
! 981) sp~eken wel van "telefoonboeken": veel cijfers, maar slechts weinig 
mformatie. 
Gegeven deze globale notie dat cultuurdeelname zoveel sterker naar voren 
treedt bij hogere ~tatusgroep~n, kan men aanzienlijk specifiekere vragen 
stellen over verschillende manieren waarop sociale ongelijkheid wat betreft 
cultuurdeelname in onze samenleving naar voren treedt. Een aantal van deze 
vragen zijn: 
a. ~tatus ~an '?~ verschill_e~de manieren worden geïndiceerd. Gebruikelijke 

Indicaties ZIJn de opleiding, het inkomen en het beroep met het daaraan 
verbonden prestige. Hoe verschillen deze factoren in hun relatie met 
cult~urdeelname: heeft bijvoorbeeld de opleiding een grotere invloed dan 
het mkomen of is dit juist andersom? 

b. Hoe verschillen specifieke vormen van cultuurdeelname in de mate waarin 
zij ongelijk zijn verdeeld over statusgroepen? Is bijvoorbeeld het 
museumpubliek exclusiever van samenstelling dan het theaterpubliek of 
andersom? 

c. Zijn_er ander~ _factoren dan statuskenmerken die (al dan niet systematisch) 
van mvloed ZIJn op cultuurdeelname? Wat is bijvoorbeeld de invloed van 
a<;:htergrondkenmerken als de leeftijd, sekse, burgerlijke staat, het al dan 
niet hebb_en :'an kinderen, het al dan niet uitoefenen van een beroep, regio 
en urbanisatiegraad? 

d. Is de sociale samenstelling van culturele publieksgroepen in de tijd 
veranderd? Is bijvoorbeeld het verschil in cultuurdeelname tussen 
statusgroepen in de afgelopen decennia afgenomen, toegenomen of gelijk 
gebleven? 

Dit z_ijn echter vragen naar een meer gedetailleerde beschrijving van culturele 
publieksgroepen. Zij verdienen een antwoord, maar het zijn op zichzelf 
onsamenhangende vragen: er wordt telkens een nieuw aspect van cultuur
deelname geproblematiseerd, zonder dat deze aspecten met elkaar in verband 
worden gebracht. Dat verandert zodra de vragen naar een beschrijving worden 
verbonden met een verklaringsvraag: 

Hoe kan de sociale samenstelling van culturele publieksgroepen 
verklaard worden? In het bij=onder: hoe kan de sterke samenhang 
tussen dimensies van sociale stratificatie en cultuurdeelname verklaard 
worden? 



Het is deze verklaringsvraag die centraal staat in dit boek. Zij kan slechts 
beantwoord worden met behulp van een theorie: algemene, in deductieve 
relatie staande uitspraken over de voorwaarden waaronder cultuurdeelname 
tot stand komt. Zulke verklarende hypothesen geven een beredeneerd verband 
aan de uitspraken die een antwoord zijn op de hierboven boven opgesomde 
beschrijvende deelproblemen. Wanneer duidelijk is welke mechanismen ten 
grondslag liggen aan de ongelijke verdeling van culturele activiteiten tussen 
sociale groepen, zal het mogelijk zijn hieruit andere bevindingen omtrent 
cultuurdeelname te verklaren. 

1.2. Oogmerken en opzet van dit onderzoek 

Doel van het hier te rapporteren onderzoek is (a) het opstellen van een verkla
rende theorie van cultuurdeelname en (b) deze systematisch met bestaande en 
nieuwe onderzoeksbevindingen te confronteren. Het voornemen is daarmee 
in theoretische, methodologische en empirische zin een vernieuwende bijdrage 
te leveren aan deze onderzoekstraditie. 
Het is gebruikelijk om een probleemstelling te beantwoorden met behulp van 
nieuw verzamelde gegevens. Dat lijkt een logische stap. Immers, zeker 
wanneer men te maken heeft met nieuw geformuleerde hypothesen, zal het 
niet steeds mogelijk zijn een strenge beproeving hiervan te bieden aan de 
hand van reeds verzameld gegevens. Nieuwe hypothesen moeten vaak 
onderzocht worden met nieuwe te meten variabelen en deze zullen niet of niet 
goed gemeten worden aangetroffen in reeds bestaand onderzoek. Een eerste 
deel van de hier te rapporteren analyse (namelijk die in hoofdstuk 6) berust 
ook inderdaad op een nieuw verzameld databestand. Deze gegevens hebben 
betrekking op een steekproef uit de bevolking van de stad Utrecht en zijn in 
het bijzonder toegesneden op de hypothesen die in het theoretische deel zijn 
ontwikkeld. Maar vervolgens wordt getracht de probleemstelling te beant
woorden via heranalyse van gegevens die in bewaard gebleven databestanden 
kunnen worden teruggevonden. De redenen waarom nu uitvoerig gebruik 
wordt gemaakt van reeds verzameld materiaal zijn drievoudig. 
Ten eerste kunnen sommige dingen niet aan de hand van nieuw verzamelde 
data worden onderzocht. Dit is bij uitstek het geval bij de vraag naar 
historische ontwikkelingen in omvang en samenstelling van publieksgroepen, 
een zowel theoretisch als beleidsmatig zeer interessant probleem. Dit kan men 
nu eenmaal alleen maar onderzoeken aan de hand van vergelijking van 
resultaten uit verschillende tijdstippen. 
Ten tweede valt niet aan te nemen dat nieuw onderzoek tegen aanvaardbare 
kosten alle detail zou kunnen vertonen dat de verzameling van reeds verricht 
onderzoek bevat. Wanneer men via nieuw onderzoek een groot aantal 
verschillende culturele publieksgroepen wil onderzoeken en bijvoorbeeld hun 
sociale samenstelling tegen kenmerken van de betreffende activiteiten op 
theoretisch bepaalde dimensies wil uitzetten, is men aan een zeer uitgebreide 
vragenlijst gebonden. Dan is het efficiënter bij reeds bestaande gegevens te 
rade te gaan. 
Een derde reden om gebruik te maken van al bestaande en reeds eerder 
geanalyseerde gegevens is principiëler van aard en berust op de overtuiging 
dat een grote moeilijkheid van sociaal-wetenschappelijk onderzoek erin 
bestaat dat resultaten ervan veelal zo slecht replicatie Jijken te doorstaan. 
leder die regelmatig kennis neemt van sociaal-wetenschappelijke onderzoek 
weet dat de uitslagen elkaar vaak lijken tegen te spreken of een grote 
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instabiliteit vertonen onder variatie van onderzoeksopzet, proefgroepen en 
onderzoekers. De meerwaarde van een onderzoek dat berust op verschillende 
databronnen, verzameld in verschillende perioden en door verschillende 
onderzoekers, zal erin gelegen zijn dat verwacht mag worden dat de 
conclusies robuuster zijn dan resultaten van een eenmalig onderzoek. De 
opgave voor een nieuw geformuleerde theorie is niet alleen de toetsing van 
nieuw verzamelde gegevens te doorstaan, maar ook de oude resultaten te 
kunnen verklaren. Het zou echter een elementaire vergissing zijn om de 
resultaten van eerder onderzoek te vergeten, vooral indien één van de 
kritiekpunten is dat in de traditie te weinig naar expliciete cumulatie is 
gezocht. In het bestaande materiaal schuilt zowel wat betreft ideeën als 
resultaten een schat van gegevens. In dit boek wordt geprobeerd dit zichtbaar 
te maken. 

1.3. Indeling van het betoog 

In hoofdstuk 2 (Het onderzoek naar cultuurdeelname in Nederland) wordt 
nog eens uitvoerig ingegaan op een reeks van eerdere studies die op dit gebied 
in ons land is verricht. Het ligt niet in de bedoeling om een compleet 
historisch overzicht te bieden. Besproken worden studies die in het verleden 
de aandacht hebben getrokken en geacht kunnen worden een belangrijke 
bijdrage aan deze onderzoekstraditie te vormen. Daarbij zijn inbegrepen de 
onderzoekingen waarvan de gegevens in de volgende hoofdstukken opnieuw 
zullen worden geanalyseerd. De studies worden niet alleen inhoudelijk 
besproken: een onderdeel van dit hoofdstuk bestaat uit de methodologische 
kanttekeningen die zullen worden gemaakt. Deze geven ook een inzicht in de 
verschillende oorzaken waarom de traditie van onderzoek naar cultuur
deelname niet het inzicht heeft geboden dat er gezien de verrichte 
inspanningen van verwacht mocht worden. 
In hoofdstuk 3 (Een theorie van cultuurdeelname) wordt een verklarende 
theorie over cultuurdeelname opgesteld. Cultuurdeelname wordt verondersteld 
de uitkomst te zijn van een keuzeproces, waarvan het resultaat afhankelijk is 
van vier voorwaarden: 
- De geldelijke kosten van deelname en het geldbudget dat men beschikbaar 

heeft om deze te bestrijden. 
- De tijdkosten van deelname en het tijdbudget dat men beschikbaar heeft 

om deze te bestrijden. 
- De informatiedrempels die aan cultuurdeelname verbonden zijn en de 

vaardigheden in het verwerken van culturele informatie waarover men 
beschikt. 

- De statusdrempels die aan cultuurdeelname verbonden zijn en de 
statusoverwegingen die men bij sociale groepen aantreft. 

Het blijkt mogelijk uit deze veronderstellingen een groot aantal 
voorspellingen over cultuurdeelname en de samenstelling van culturele 
publieksgroepen af te leiden. 
Hoofdstuk 4 (Van verbale theorie naar analysemodel) wordt uiteengezet hoe 
een verbaal geformuleerde theorie, zoals ontwikkeld in hoofdstuk 3, kan 
worden omgezet in een kwantificeerbaar analysemodel. Gekozen is voor een 
uitwerking in de richting van een stelsel van lineair-structurele vergelijkingen 
voor correlaties. Besproken wordt voorts welke precisering en welke beper
kingen een dergelijke 'vertaalslag' met zich meebrengt. 
In hoofdstuk 5 ( Cultuurdeelname in de stad Utrecht) wordt dit analysemodel 
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gekwantificeerd met behulp van in 1984/1985 in de stad Utrecht verzamelde 
gegevens. In dit databestand zijn, in afwijking van de daarna te analyseren 
landelijke bestanden, de theoretisch relevante variabelen ook werkelijk 
gemeten. Deze gegevens zijn daarom op zichzelf van belang. Zij vormen 
daarnaast een belangrijk vergelijkingspunt voor de later te presenteren 
analyses van de landelijke databestanden, die ieder afzonderlijk vanuit het 
gezichtspunt van de verklarende theorie incompleet zijn. 
In hoofdstuk 6 ( Cultuurdeelname volgens landelijke gegevens) vindt men een 
heranalyse van twaalf landelijke onderzoekingen naar cultuurdeelname uit de 
periode 1961-1983. Gegevens uit verschillende onderzoekingen worden op 
elkaar gepast, door ze zoveel mogelijk op dezelfde manier te coderen. Het 
resultaat is tenslotte een 'gesynthetiseerde' correlatiematrix, die aan multi
variate analyse wordt onderworpen. 
Hoofdstuk 7 (Veranderingen in cultuurdeelname) stelt nog eens de vraag aan 
de orde naar ontwikkelingen in de verdeling van cultuurdeelname over sociale 
groepen aan de hand van een historische vergelijking. 
ln hoofdstuk 8 (Conclusies en discussie) wordt de geformuleerde theoretische 
verklaring van cultuurdeelname in het licht van de analyseresultaten bekeken. 
Afgesloten wordt met enkele nieuw opgeworpen problemen en aanwijzingen 
voor het opzetten van nieuw onderzoek. 
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Hoofdstuk2 

HET ONDERZOEK NAAR CULTUURDEELNAME IN 
NEDERLAND 

Hoewel het onderzoek naar cultuurdeelname niet direct tot de hoofdstromen 
van het Nederlandse sociaal-wetenschappelijk onderzoek behoort, neemt het 
daarin een duidelijk herkenbare en interessante plaats in. Culturele vormen 
van vrijetijdsbesteding zijn al geruime tijd het onderwerp van grootscheepse 
empirische surveys. Middels dit onderzoek hebben ook een aantal methodische 
vernieuwingen hun plaats gekregen in het sociaal-wetenschappelijke reper
toire. Interessant is daarnaast dat het cultuuronderzoek sterk het typisch 
Nederlandse stempel draagt van een vermenging van toegepast wetenschap
pelijk onderzoek met sociale bewogenheid en overheidsbemoeienis. 
Eén van de doelstellingen van dit boek is de resultaten van het eerder verricht 
onderzoek naar cultuurdeelname in één theoretisch kader te integreren en er 
waar mogelijk nieuwe bevindingen aan te ontlokken. Gezien deze doelstelling 
volgt in dit hoofdstuk een bespreking van de diverse eerder verrichte onder
zoekingen, in het bijzonder van die onderzoeken waarvan de gegevens 
verderop in dit boek een rol spelen. Het streven is niet een volledige 
geschiedenis van de onderzoekstraditie het licht te doen zien, maar om de 
belangrijkste kenmerken van cul tu urdeelname-onderzoek, sterke punten zowel 
als feilen, te verduidelijken. De bevindingen worden in het tweede deel van 
dit hoofdstuk neergelegd in een serie methodologische aantekeningen. 

2.1. Het onderzoek naar cultuurdeelname 

2.1.1 Het oudere bevolkingsonderzoek 

Blonk & Kruijt. 1939 
Het oudste mij bekende empirische onderzoek naar cultuurdeelname in 
Nederland, verricht in 1936, is "De besteding van de vrije tijd door de 
Nederlandse arbeider" van Blonk & Kruijt (1939). De twee auteurs vermelden 
uitdrukkelijk de medewerking van de latere Wageningse hoogleraar Hofstee 
op de titelpagina. Dat is misschien nog wat te weinig eer voor Hofstee, want 
volgens de inleiding is hij verantwoordelijk voor het vervaardigen van de 
turftabellen (N=692) die in de bijlage compleet staan afgedrukt. Het boek 
geeft in deze vorm de volledige matrix van kruistabellen. Het zou nog altijd 
de moeite lonen deze ten behoeve van multivariate analyses te reconstrueren, 
ware het niet dat het onderzoek betrekking heeft op een erg uitzonderlijke 
steekproef. Anders dan de titel suggereert, bestaat deze niet uit willekeurige 
Nederlandse arbeiders, maar uit arbeiders die voor het onderzoek zijn 
geworven via de opdrachtgever, de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. 
De door Blonk & Kruijt ondervraagde groep arbeiders is daarom geen 
representatieve doorsnede van de arbeidersbevolking ten tijde van het 
onderzoek. Ruim 44% is bestuurslid van een vereniging, 95% leest kranten, 
64% leest 'geregeld' boeken, 24% ging in het afgelopen jaar naar de schouw
burg en 16% bezocht een concert. Vanwege de uitzonderlijke steekproef-
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samenstelling zijn deze cijfers niet vergelijkbaar met recente deelnamecijfers· 
ze zouden anders in verhouding zeer hoog zijn geweest. ' 
Interessanter dan deze ve:gelij.kin~.zijn en.ige saillante punten in de entourage 
van het onderzoek. Het IS dUideliJk dat m de opzet van het onderzoek het 
door d~. opdrachtgever gepropageerde motief van cultuurspreiding een 
belan~~IJk.~ r?l speelt. Hoewel het onderzoek volgens de titel 'de besteding van 
de Vf!JC tiJd tot onderwerp heeft, gaat het in wezen alleen om culturele 
vormen van vrijeti)d~best~ding, een bias die lang en wellicht tot de dag van 
vanda~g karaktenstick IS gebleven voor het Nederlandse vrijetijds
!Jestedmgson?erzoek: .In contra.st daarmee is het bijvoorbeeld opmerkelijk dat 
m een Am~nkaans ~IJdsbestedmgsonderzoek van vóór de oorlog, uitgevoerd 
door Sorokm (Sorokm & Berger, 1939) culturele activiteiten in het geheel geen 
rol .spelen. Ook hedentendage blijft het waar, dat we in Nederland relatief 
gezien over zeer veel gegevens omtrent cultuurdeelname beschikken behalve 
mi.sschien in vergel~jking met socialistische landen (Wesolowski & S!~mczyn
ski, 1?66; Machonm, 1970; Kolosi & Wnuk-Lipinski, 1983). In zowel de 
Amenkaanse .Genera! .. social ~.urveys als in de Duitse Allbus-enquêtes, 
onderzoeken d1e vergeliJkbaar ZIJn met onze Leefsituatie-onderzoeken komen 
geen vragen over cultuurdeelname voor. In het Nederlandse onderzo'ek naar 
vr!jeti!dsbesteding st~at cultuurdeelname al vanaf het begin centraal, sterk 
gemspireerd door het Idee van cultuurspreiding. Zowel de vraagstelling als de 
keuze van de onderzoeksgroep van Blonk en Kruijt wijzen daarop. 

Het CBS-onder::.oek van 1955/1956 
De draad van het empirisch onderzoek naar vrijetijdsbesteding wordt na de 
oorlog opgepakt met het onderzoek "Vrijetijdsbesteding in Nederland Winter 
1?55/1~56", waarschiJnlijk het grootste onderzoek dat ooit in Nederland op 
dit gebied gehouden IS. Er zijn meer dan 10.000 Nederlanders voor onder
vraagd. Onder de medewerkers worden onder meer de latere hoogleraren 
Thoenes en Lammers vermeld. Naar verluidt, was dit onderzoek tevens het 
eerste grootschalige CES-steekproefonderzoek onder de Nederlandse 
bevolki~~· Het is in 1962/1963 gerepliceerd, terwijl tussendoor, in !960, een 
soortgeliJk onderzoek naar radio- en televisiegebruik is gehouden. Kenmer
kend voor deze onderzoeken is steeds de grote aandacht voor cultuurdeelname 
als belangrijkste vorm van vrijetijdsbesteding. Naar diverse vormen van 
cultuurde~lname is zeer gedetailleerd gevraagd. In 1955/1956 heeft men onder 
meer de titels van onlangs gelezen boeken laten noteren en deze naar 'licht' 
en 'ernstig' geclassificeerd. Andere vrijetijdsbestedingen zijn daarentegen 
s~menge~omen _in categor!eën als 'knutselen' en 'hobbies'. De achtergrond van 
d1t alles IS opnieuw onmiskenbaar de zorg om het culturele niveau van de 
bevolking en de cultuurspreidingsideologie. 
C.J. Lammers is verantwoordelijk geweest voor deel 8 van dit onderzoek 
ge.naa~d "Sociaal Milieu en Vrijetijdsbesteding" (CBS, 1959a), een beschou~ 
wmg d1e de moeite van het lezen zeer waard is. Via tabelanalyse probeert hij 
Uit te mak~n welke van drie indicatoren voor het sociaal milieu (opleiding, 
beroep en mkomen) van invloed is op vrijetijdsbesteding (vrijwel allemaal 
vormen van cultuurdeelname). Over het inkomen poneert hij dat het 
grensstell~~d. !s voor h~t uitgavenpatroon. De opleiding kan van invloed zijn 
op de vnJetiJdsbestedmg, via statusoverwegingen én via de intellectuele 
training, die belangrijk is om plezier aan activiteiten te beleven. Zulke 
effecten veronderstelt hij ook van het hebben van een leidinggevend beroep, 
maar het beroep heeft daarnaast nog andere effecten. Mensen met eentonig 
werk zoeken een afwisselende vrijetijdsbesteding, terwijl mensen met 

vermoeiend werk daarentegen rust zoeken in hun vrije tijd. Lammers brengt 
hiermee de zogenaamde congruentie- en contrasthypothesen naar voren die 
in veel vrijetijdsonderzoek zijn blijven terugkomen. 
Lammers had aan het eind van de vijftiger jaren nog geen multivariate 
analyse tot zijn beschikking om het gewicht van elk van de drie factoren van 
het sociaal milieu te bepalen. In plaats daarvan gebruikt hij tabelsplitsing
technieken. Daarmee maakt hij aannemelijk dat elk van de drie factoren in 
verband staat met cultuurdeelname, ook als de invloed van de andere twee 
constant is gehouden. De verschillen naar inkomen blijken echter in 
verhouding, tot die naar opleiding en beroep, niet zo groot. Een interessante 
tabel toont aan dat 'loontrekkende middenstand' (kantoorarbeiders) cultureel 
actiever is dan 'risicodragende middenstand' (kleine zelfstandigen) (vergelijk 
de bespreking van culturele en economische beroepsstatus hier in §5.4.2.). 

Wolf/ & Hissink. 1957 
Ongeveer gelijktijdig met het CBS vrijetijdsonderzoek van 1955/1956 werd 
in Amsterdam een eveneens zeer grootschalig, maar locaal onderzoek opgezet 
door Wolff & Hissink (1957). De steekproef bedraagt ruim 2500 en is 
afkomstig uit de Amsterdamse bevolking. Het boek begint met een algemeen 
overzicht van het bezoek aan culturele instellingen aan de hand van gegevens 
over de vermakelijkheidsbelasting. Deze worden vergeleken met cijfers voor 
buitenlandse (hoofd)steden; geconcludeerd wordt dat de culturele activiteit in 
Amsterdam naar verhouding laag is. Vervolgens wordt de culturele activiteiten 
van de bevolking in verband gebracht met sociale achtergrond. De welstand 
en de leeftijd lijken daarbij de overheersende factoren, en als de werking 
daarvan constant wordt gehouden, lijkt de opleiding er niet veel meer toe te 
doen. Het ontbreekt Wolff & Hissink enigszins aan expliciete hypothesen, 
maar tussen de regels door is hun oriëntatie er een die men 'statustheoretisch' 
(vergelijk §3.4.) kan noemen. Dat wil zeggen, de relatie tussen sociale status 
en cultuurdeelname wordt gelegd via normen en denkbeelden die in status
groepen gangbaar zijn. In dat verband wordt gewezen op het cultuurspreidend 
effect van vakbandsactiviteiten en de grote belangstelling voor amateuristische 
cultuuruitingen onder een massapubliek. 

Het CBS Vrijetijdsonder::.oek 1962/1963 
Reeds na korte tijd heeft het CBS zijn vrijetijdsonderzoek herhaald, namelijk 
in het najaar van 1962 en het voorjaar van 1963. (De gedachte om het 
onderzoek te spreiden over twee perioden komt voort uit de overweging dat 
men aldus de seizoensgebondenbeid van vrijetijdsbestedingen neutraliseert.) 
Ook nu gaat het weer om een grootschalig onderzoek, meer dan 8000 
respondenten. Voor de uitvoering is ditmaal, blijkens de inleiding (CBS, 
1964b), de latere hoogleraar Malthijssen één van de verantwoordelijke 
personen. Er zijn in de opzet van het onderzoek in vergelijking met 
1955/1956 enige wijzigingen aangebracht. Een eerste verandering is een 
sterkere concentratie op mediagebruik, vooral op de in 1954 ingevoerde 
televisie. Het is duidelijk dat men de invloed van dit nieuwe medium op de 
voet wil volgen. Of er een negatieve invloed van televisiekijken op cultureel 
gedrag uitgaat, in het bijzonder op het bioscoopbezoek, is een belangrijke 
vraag in de verslaggeving. De conclusie is dat dit inderdaad het geval is, wat 
onmiddellijk door een vertegenwoordiger van de bioscopen wordt bestreden 
(Wolff, 1964). 
Een tweede verandering betreft de vraagstelling naar cultuurdeel name, die nu 
is toegespitst op een bepaalde periode, namelijk de afgelopen drie maanden. 
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Opvallend is verder dat de vraag naar theaterbezoek is uitgesplitst naar toneel 
en concert,.en is beperkt tot beroepsgezelschappen, respectievelijk -orkesten. 
De vraag JS daardoor aanzienlijk concreter dan zeven jaar eerder maar 
tegelijkertijd daarmee onvergelijkbaar. ' 
In de verslaggeving van het onderzoek valt op dat de opleiding het belang
rijkste criterium is waarnaar de vrijetijdsgedragingen worden uitgesplitst. Dit 
contrasteert met de analyse van het materiaal van 1955/1956, waar de 
beroepsgroep deze positie inneemt. Overigens blijft de analyse van het 
onderzoek uit 1962/1963 beslist achter bij die uit 1955/1956. Er is niets dat 
zich ook maar enigszins laat vergelijken met het werk van Lammers. 
Er is echter één groot voordeel van het materiaal van 1962/1963 boven dat 
van 1955 I 1956 en dat is dat het niet is weggegooid. Hoewel de oorspronkelijke 
ponskaarten verdwenen zijn, heeft het CBS de vragenlijsten van 1962/1963 
steeds in het archief bewaard. Ze zijn opnieuw gecodeerd en tot databestand 
georganiseerd en zullen hier in hoofdstuk 6 en 7 worden bewerkt. 

2.1.2. Het onderzoek van Wippier 

Een volgende bijdrage aan in het vrijetijdsonderzoek vormt het onderzoek 
in 1965 naar vrijetijdsbesteding van de bevolking van de provincie Groningen 
door Wippler. De eerste publicatie erover (Wippler, 1966) is een verslag over 
openluchtrecreatie ten behoeve van de opdrachtgever en voor onze analyse 
alleen van belang doordat het onderwerp aangeeft dat het onderzoek naar 
vrijetijdsbesteding zich buiten het kader van de culturele activiteiten gaat 
bewegen. Belangrijk is voor de analyse hier met name Wipplers dissertatie 
"Sociale determinanten van het vrijetijdsgedrag" (1968). Dit onderzoek is tot 
een vast referentiepunt in het latere vrijetijdsonderzoek is geworden 
(vergelijk onder meer Kamphorst & Van Besouw, 1971; Ten Kloeze, 1972; 
CBS, 1979b; Kremer, Peereboom & Veen, 1981; Giegler, 1982). Men kan 
zonder meer stellen dat Wippier met de opzet en analyse in dit onderzoek 
school heeft gemaakt (Goudsblom, 1974). De door hem in dit onderzoek 
gepresenteerde vernieuwingen zijn zowel inhoudelijk als methodologisch. De 
gang van zaken laat zich als volgt schetsen. 
De .li~eratuurbeschouwing voorafgaand aan de analyse levert, volgens Wippler, 
wem1g houvast op om hypothesen te formuleren over vrijetijdsbesteding. Er 
bestaat geen systematisch theoretisch kader om op terug te vallen. Wel ontleent 
hij aan de literatuur de eerder genoemde 'congruentiehypothese' en de 'con
trasthypothese' over de relatie tussen beroepsarbeid en vrijetijdsbesteding. 
Volgens deze hypothesen is vrijetijdsbesteding soms een voortzetting van 
bezigheden uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld intellectuelen lezen veel) en 
soms juist compensatie daarvoor (bijvoorbeeld mensen met eentonig werk 
?oen veel aan sport). Dit zijn echter niet meer dan oriënterende uitspraken, 
mformatJeve hypothesen kunnen het niet worden genoemd. 
Ervan u.itgaande dat er een situatie van betrekkelijke onwetendheid bestond, 
heeft W1ppler zich vervolgens laten leiden door een explorerende opzet. Zijn 
belangrijkste meetinstrument voor de afhankelijke variabelen is een serie van 
zo'n 35 activiteiten, waarbij de respondenten kunnen kiezen uit vijf 
alternatieven tussen "zelden of nooit" en "heel vaak" om de mate van deelname 
te scoren. Hierop geïnspireerde lijstjes van activiteiten zijn vaak in later 
onderzoek gebruikt. Culturele activiteiten nemen op Wipplers lijst een 
Pr?minenteylaats in: museumbezoek, concertbezoek, schouwburgbezoek en 
dne verschillende vormen van lezen komen erop voor, naast verschillende 
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vormen van uitgaansgedrag, sport, openluchtrecreatie en activiteiten als 
tuinieren, puzzelen en knutselen. 
Een methodologische vernieuwing is dat de scores op deze lijst zijn gefactor
analyseerd teneinde de veelheid van variabelen tot een geringer aantal 
'dimensies' terug te brengen. Deze factoranalyse levert een zeer scherpe 
'simple structure' op, waarin de culturele activiteiten (overigens zonder 
leesgewoonten) de eerste plaats innemen. Wippier benoemt deze factor als 
'cultureel-participerend gedrag'. Een tweede factor heet 'vitaal-expansief 
vrijetijdsgedrag' en bevatuitgaans-en sportactiviteiten. Daarnaast zijn er nog 
dimensies als 'praktisch-nuttig', 'latent-spannend' en 'intellectueel-ontspan
nend'. 
Het is nuttig de resultaten van deze factoranalyse aan een nadere ~eschouwing 
te onderwerpen. Het is opvallend dat de cultuurdeelname-factor m het geheel 
geen relatie lijkt te hebben met twee vormen van vrijetijdsbesteding die we 
doorgaans ook bij cultuur rekenen: leesgewoonten laden op een andere factor 
waarop ook thuisbezigheden ('intellectueel-ontspannend') scoren, en h~t 
bioscoopbezoek hoort bij het 'vitaal-expansief' vrijetijdsgedrag. Betekent dil 
dat leesgewoonten en bioscoopbezoek geen relatie hebben me~ de c~lturele 
activiteiten? Nadere beschouwing van de geanalyseerde correlatlematnx leert 
dat dit niet zo is: zowelleesgewoonten als bioscoopbezoek correlere~ ~e~ de 
andere culturele activiteiten, zij het niet zo hoog als deze ac!lvJteiten 
onderling en niet zo hoog als met de andere indicatoren van ontspa~nend
intellectueel, respectievelijk vitaal-expansief vrijetijdsge~rag. W•pplers 
analyse maakt namelijk gebruik van een orthogonale oplossmg, waarm de 
factoren ongecorreleerd met elkaar zijn. Een oplossing met gecorreleerde 
factoren had hier soelaas kunnen bieden. In die zin is het resultaat van de 
factoranalyse in dit opzicht enigszins misleidend. . . 
Als volgende stap zijn door Wippier factorscores berekend en deze h~.eft hiJ 
als afhankelijke variabele gebruikt in een regress•e-analyse. BIJ deze 
regressie-analyse volgt hij een stapsgewijze we~: ~én voor één worden .de 
onafhankelijke variabelen aan de regressievergehJkmg.~oor ee': afhankeltJke 
variabele toegevoegd. Het belang van de onafhankehJke vanabelen wordt 
afgemeten aan de toegevoegde hoeveelheid verklaarde variantie. Zo bedragen 
de percentages toegevoegde verklaarde variantie voor cultur.eel-participer7~d 
vrijetijdsgedrag, 33.0% voor opleiding, 5.2% voor al dan niet. getrouwd z;•Jn, 
2.8% voor urbanisatie en 2.1% voor rangstand (beroepsprestJge van gezms
hoofd). Voor vitaal-expansief vrijetijdsgedrag bedragen de percentages voor 
leeftijd 28.8% en voor opleiding 8.8%. . .. 
Aan deze analysestrategie zijn nadelen verbonden, die door ~1ppler ~est11ds 
niet zijn opgemerkt. Men kan aan percentages verklaarde vanan!Je met z.1en 
wat de richting van een effect is. Wippier leest deze richting.~n af aan partiele 
correlaties. Een ander bezwaar tegen de gevolgde stapsgeWIJZe procedure en 
de door Wippier gerapporteerde coëfficiënten is dat toegevoegde verklaarde 
variantie niet zoveel hoeft te zeggen over het gewicht van elk van de 
afzonderlijke variabelen. Als sterk gecorreleerde variabelen als opleiding ~n 
beroep sterk van invloed zijn op de keuze van vrijetijdgedrag, zal dege':e d1e 
iets sterker van invloed is, vrijwel alle toegevoegde verklaa.rde v~nant1e 
toegekend krijgen, terwijl de regressie-gewichten elkaar wellicht met veel 
ontlopen. . 
Overigens hebben deze moeilijkheden niet de consequentie gehad dat W•PP.l~r 
zich vergist heeft in de interpretatie van zijn gegevens. Hera~.alyse (ver~~hJk 
hoofdstuk 6) van de culturele participatie-index bevestigen ZIJD belan~nJk~~e 
conclusies. Die luiden dat hoger opgeleiden veel vaker cultureel actief ZIJD 
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dan lager opgeleiden en dat alle andere sociale verschillen, inclusief die van 
leeftijd, burgerlijke staat, beroep en urbanisatie daarbij in het niet vallen. De 
regressiegewichten suggereren hetzelfde als het patroon bij de verklaarde 
varianties. Hetzelfde geldt voor de verhouding tussen leeftijd en opleiding bij 
vitaal-expansief vrijetijdsgedrag (vergelijk de heranalyse van Dessens, Jansen 
& Swanborn, 1974). Van bijzonder belang in onderzoeksuitslagen van Wippier 
acht ik vooral dat de geringe betekenis van beroepsarbeid, urbanisatie en 
inkomen voor culturele activiteiten is aangetoond. 
Twee andere punten uit Wipplers analyse verdienen nog extra aandacht, omdat 
zij wijzen in de richting van een meer verklarend-theoretische strategie. Ten 
eerste het feit dat hij bij het samennemen van vrijetijdsactiviteiten niet alleen 
gebruik gemaakt heeft van de structuren, zoals een factoranalyse deze 
opleverde. Hij heeft dezelfde variabelen ook nog eens onder andere gezichts
punten samengenomen, namelijk op basis van 'formele aspecten' van 
activiteiten. Hiermee worden consequenties van de betreffende gedragskeuzen 
bedoeld. De belangrijkste hiervan zijn: activiteit-passiviteit, geestelijk
lichamelijk, binnen-buiten. Deze dimensies worden aan de literatuur ontleend 
en de betreffende schalen worden op a priori gronden gevormd. De analyse 
van deze variabelen levert echter minder spectaculaire verschillen op dan die 
van de factorscores. Toch is zij eigenlijk theoretisch meer adequaat. De 
moeilijkheid ermee is natuurlijk dat zich in deze 'formele aspecten' geen 
concrete activiteiten meer laten onderkennen. Dat geldt ook voor het tweede 
punt waarop een meer theoretisch verklarende richting wordt ingeslagen, 
namelijk bij de verklaring van effecten van beroep. Hieraan worden door 
Wippier 22 aspecten onderscheiden, waaronder 'mate van leidinggeven', 
'gevarieerdheid van de taak' en 'geestelijk geoccupeerd zijn met het werk'. 
Deze 22 aspecten worden vervolgens weer via een factoranalyse in negen 
dimensies samengevat. Geen ervan blijkt echter-- direct of indirect-- sterk 
van invloed op cultuurparticipatie. 
Wippier besluit zijn boek met voorspellingen: gegeven de resultaten van de 
regressie-analyse, wat valt er te verwachten in de toekomst op het gebied van 
de vrijetijdsbesteding? Hij beredeneert dat in de toekomst het opleidings
niveau zal toenemen, maar ook dat het aantal jonge mensen zal afnemen. Dit 
impliceert tenminste drie dingen: een toename van de culturele activiteit, een 
toename van de lichamelijk passieve vrijetijdsvormen en een afname van 
vitaal-expansief vrijetijdgedrag en een afname van de praktisch-nuttige 
vormen (knutselen en doe-het-zelven). Verder formuleert hij de verwachting 
dat het vrijetijdsgedrag diverser zal worden. Wij verkeren in de gunstige 
omstandigheid dat we in de toekomst leven die Wippier in 1968 voorspeld 
heeft. Het is niet anders: met de eerste drie dingen is het omgekeerd gelopen. 
Er is minder culturele activiteit, meer sport en uitgaan en vooral veel meer 
doe-het-zeiven (Knuist, 1983) dan voorheen. Alleen dat het vrijetijdsgedrag 
diverser is geworden kunnen we gevoeglijk aannemen. 
Eén van de kritiekpunten op Wipplers dissertatie is geweest dat zijn meest 
sprekende resultaten op zichzelf voor de hand liggende zaken betreffen 
(Kamphorst & Withagen, 1976). Weten we niet allemaal dat jongeren meer aan 
sport en uitgaan doen en dat hoger opgeleiden relatief vaker aan cultuur 
deelnemen? Naar mijn mening is deze kritiek slechts tot op zekere hoogte 
juist. Onjuist is ze in die zin, dat er wel degelijk resultaten bij zijn die in 
strijd zijn met alledaagse veronderstellingen. De geringe gewichten van het 
beroep, het inkomen en de woonplaats behoren hiertoe. Naar mijn mening 
hebben deze (negatieve) bevindingen niet altijd de aandacht gekregen die ze 
verdienen. Aan de andere kant was het misschien mogelijk geweest voor 

12 

Wippier voorafgaand aan zijn onderzoek met hypothesen te komen. Ook al 
bevatte de vrijetijdsliteratuur destijds geen kant en klare hypothesen om 
verklaringen te formuleren, deze waren te ontlenen aan alledaagse veronder
stellingen.[ I] 

De betekenis van de dissertatie van Wippier is veelvoudig geweest. Methodo
logisch markeert zij de introductie van multivariate ana.I~setechni.eken. als 
factoranalyse en regressie-analyse in het Nederlands empmsch~~ocwlogisch 
onderzoek in het algemeen en in het vrijetijdsonderzoek in het biJzonder. f:Iet 
terugbrengen van verschillende vormen van vrij~tijdsbes~eding tot een germg 
aantal dimensies, waaronder cultuurdeelname, IS 10 de literatuur vaak t~~ug 
te vinden. Met een dergelijk model zoekt men naar gemeenschappeh~ke 
aspecten van culturele activiteiten. Regressie-analyse is minder vaak gebruikt. 
Navolging vindt men wel bij Kamphorst & Van Besouw ( 1971) en Kamphorst 
& Spruijt (1983), maar deze auteurs zijn niet afgestapt va~ de rapport~ge :'an 
percentages verklaarde variantie. In het werk van het SCP IS d~ze mult1van~te 
techniek minder populair en zo zij al wordt aangetroffen, IS de regressie
vergelijking soms vervangen door een derivaat, waarin de effecten ver:'an
gen zijn door plussen en minnen om de richting van het effect aan te duiden. 
Helaas heeft de toepassing van regressievergelijkingen in causale modellen 
slechts in een gering aantal gevallen ingang gevonden in het cultuurdeelname
onderzoek (Welters & Eykman, 1978; Ganzeboom.'. 1983a, 198~a; Bak~er, 
1985). Met causale modellen is het niet alleen mogeliJk het onderhn~ ge~1cht 
van verschillende determinanten vergelijken, maar tevens directe en Indirecte 
effecten van verschillende determinanten te onderscheiden. Causale modellen 
(Duncan & Hodge, 1963; Blau & Duncan, 1967) waren ten tijde van Wipplers 
dissertatie nog niet in Nederland te vinden. 

2.1.3. Het publieksonderzoek 

Het tot nu toe beschreven onderzoek is bevolkingsonderzoek. Een steekproef 
uit de bevolking vormt daarbij de onderzoeksgroep. Surveys naar cultuurdeel.
name vinden echter ook zeer vaak plaats met behulp van een steekproef Uit 
het publiek van een bepaalde voorstelling, accommodatie of activiteit. Vrijwel 
elk museum, elke schouwburg en elk gezelschap of orkest houdt wel eens een 
enquête onder bezoekers en belangstellenden.. In het cultuurdeelname
onderzoek zijn er daarom van publieksonderzo~km~en veel meer v~orb<:elden 
dan van bevolkingsonderzoekingen. Daarmee IS n:'m. of meer. al ge1mphceerd 
dat er in het publieksonderzoek veel grotere kwaliteitsverschillen voorko.m:n 
dan in de bevolkingsonderzoekingen. Sommige zijn van ~oede kwaliteit, 
andere zijn de moeite van het inkijken niet _eens waard. H~:ronder worden 
enkele publieksonderzoekingen besproken, d1e memorabel ZIJn va?wege hun 
ouderdom, hun onderzoeksopzet, hun resultaten of hun bet:kems voor ?et 
cultuurdeelname-onderzoek. Dit overzicht heeft geen pretentie van ':olledig
heid. Voor het onderzoek van voor 1975 raadplege men het overzicht van 
Kamphorst & Withagen (1976). Het beste brengt men een bezoek aan de 

(1) Niet onvermeld mag blijven dat Wippier zelf, ~~zien zijn latere werk (Wippler, 1~75), op h~t 
gebied van theorieconstructie een andere gedragsliJn heeft gekozen. Een consequentte van de m 
dit artikel voorgestane methode van theorieconstructie zou zijn om, in plaats v~n een tocht d~:'r 
de vrijetijdsliteratuur, het uitga.ngt~punt te. kiezen i~. e~? algeme.ne theorie van menseliJk 
keuzegedrag en de mogelijke keuzen ten aanz1en van vrtjetljdsbestedmg vooraf te beredeneren. 
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bibliotheek van de Boekmanstichting, die op dit punt zeer uitgebreid is. 

Van der Hoek. 1956; In 't Veld-Langeveld, 1960 
Het oudste mij bekende publieksonderzoek (maar er zijn zonder twijfel 
oudere onderzoeken), is het onderzoek "Bezoekers bekeken", in 1954 
uitgevoerd in het Haags Gemeentemuseum door Van der Hoek (1956). Hij 
bekeek in het bijzonder bezoekers van de gratis zaterdagen en concludeerde 
dat deze (toch) afkomstig waren uit de zogenaamde 'betere buurten' en 
overwegend behoorden "tot de groep van de economisch sterkeren en meer 
ontwikkelden". Andere voorbeelden uit de jaren vijftig zijn de onderzoeken 
van In 't Veld-Langeveld (1960a, 1960b) onder de leden van Openbaar 
Kunstbezit en van twee Amsterdamse uitkooporganisaties, uitgevoerd in 
opdracht van het Prins Bernardfonds. Sterker nog dan het bevolkings
onderzoek staat dit min of meer op marketing gerichte publieksonderzoek in 
het teken van cultuurspreiding. De rapporten van In 't Veld-Langeveld zijn 
nooit (officieel) gepubliceerd, maar zij heeft haar zienswijze onverholen aan 
het papier toevertrouwd in een artikel "De sociale cultuurspreiding" (In 't 
Veld-Langeveld, 1961). In 't Veld-Langeveld onderscheidt 'Cultuur' van 
'pseudo-cultuur' (waaronder zij ook bioscoop en een groot deel van het lezen 
rekent): "Cultuur en pseudo-cultuur staan tot elkaar in een permanente 
concurrentieverhouding: zij hebben voor een niet onbelangrijk deel dezelfde 
afnemers. Deze wensen niet immer consequent cultuur te kiezen en zij kunnen 
dat zelfs niet eens altijd." (p. 206) Zij vat de resultaten van het tot dan toe 
bekende onderzoek in de conclusie dat er in de laatste 50 à 70 jaar wel 
cultuurspreiding is opgetreden, maar dat "de arbeiders als sociaal-economisch 
onderscheiden bevolkingsgroep nog relatief weinig deel aan het culturele 
leven [hebben]". (p. 205). Opmerkelijk is hoe zij een 19e eeuws initiatief tot 
volksconcerten beschrijft (p. 189). Zolang deze het karakter hebben van een 
ontmoeting tussen de verschillende standen, mislukten deze concerten, doordat 
"de beter standen wegbleven en daarmee de financiële basis aan de concerten 
wegviel". "Zodra echter het gezelligheidselement was verdwenen( ... ), werd het 
mogelijk zich niet meer te bekommeren om zijn mede-publiek." Toch heeft 
deze ontwikkeling niet tot cultuurspreiding geleid, want ze wordt teniet 
gedaan doordat cultuurgenot, als het "zich heeft afgezonderd van andere 
genietingen en bezigheden, wat zwaar op de hand is geworden". Overigens 
werpt het bestaan van de door haar onderzochte aan de vakbonden gelieerde 
uitkooporganisaties in de vijftiger jaren een verrassend licht op de maat
regelen ter bevordering van de sociale cultuurspreiding. Hoewel soortgelijke 
initiatieven nog steeds bestaan, zijn er nog maar een gering aantal activiteiten 
in vergelijking met vroeger. Een heel concrete poging tot cultuurspreiding is 
daarmee komen te vervallen. Overigens was de conclusie van In 't 
Veld-Langeveld destijds dat de spreidingsmaatregelen relatief vaak ten goede 
kwamen aan de hogere statusgroepen. Opmerkelijk was dat reducties, die 
vakbonden voor hun leden via uitkoop bedingen, door deze leden vaak weer 
te gelde werden gemaakt door de abonnementen door te verkopen. 

De Jager & Zweers. /962; De Jager 1967 
Een publieksonderzoek dat afzonderlijk aandacht verdient, is dat van De 
Jager & Zweers ( 1962) onder de geregelde bezoekers van het Utrechts 
Symfonie Orkest. Er is tweemaal verslag over gedaan, namelijk in het rapport 
"Het Gehoor Gehoord" ( 1962) en in De Jagers dissertatie 'Cultuuroverdracht 
en Concertbezoek' (1967). De Jager heeft de analyse in zijn dissertatie beperkt 
tot 200 personen, terwijl in "Het Gehoor Gehoord" nog meer dan 500 
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respondenten voorkwamen. Het onderzoek zelf, en met name de analyse, is 
van magere kwaliteit, maar beide verslagen bevatten informatie en ideeën die 
de moeite waard zijn en die verderop in dit boek een rol zullen spelen. 
Een eerste idee is het contrast tussen traditionele en moderne klassieke muziek 
en de veronderstelling dat modern klassiek minder populair is omdat het 
zoveel moeilijker is. Illustratief voor het verschil is de behandeling van de 
vraag of moderne stukken vóór of na de pauze moeten worden gespeeld. De 
Jager geeft twee argumenten om ze liever voor de pauze te spelen. Als ze na 
de pauze gespeeld worden, gaat het publiek er misschien ondertussen vandoor, 
en ... dan wordt de herinnering aan de avond zo bedorven. 
Interessant is verder De Jagers (!967) onderscheid tussen 'primair' en 'secun
dair' gesocialiseerden; personen die al in de vroege jeugd met klassieke 
muziek vertrouwd zijn geraakt en personen die er pas later kennis mee hebben 
gemaakt. Vervolgens maakt hij aannemelijk dat deze verschillen in kennis
making merkbaar blijven in de manier waarop men later met klassieke muziek 
en concertbezoek omgaat. Primair gesocialiseerden weten er meer van, 
bespelen (zeer veel) vaker een instrument en staan veel positiever tegenover 
modern klassiek dan secundair gesocialiseerden. Primair gesocialiseerden 
hebben voorts een meer uitgesproken smaak en zijn minder gauw tevreden. 
Ook gaan ze vaker alleen naar een concert, maar komen daar vaker bekenden 
tegen dan secundair gesocialiseerden. 
Het is de grote verdienste van het onderzoek van De Jager dat er gewezen 
wordt op de grote betekenis van het milieu van herkomst, door de culturele 
opvoeding en de grotere culturele vaardigheden waar dit toe leidt. Merk op 
dat deze aspecten in géén van de tot nu toe besproken onderzoeken een rol 
hebben gespeeld. Zo is in de CES-vrijetijdsonderzoeken helemaal niet naar 
sociale herkomst gevraagd en heeft Wippier wel geïnformeerd naar sociale 
herkomst, maar het gegeven niet in zijn analyse betrokken. Verder ligt de 
betekenis van het onderzoek van De Jager in het onderscheid modern
traditioneel; een nuance die binnen het cultuurdeelname-onderzoek terecht 
een blijvende plaats heeft gekregen. 

Asselbergs-Neessen, 1969; Musement, 1969; Kamphorst & Van Besouw, 1973 
Een publieksonderzoek dat vanwege de grote kwaliteit afzonderlijke aandacht 
verdient is het onderzoek van Asselbergs-Neessen (1969) naar "Het (moge
lijke) publiek van de Nijmeegse Stadsschouwburg". Het onderzoek is 
uitgevoerd in het kader van een doctoraalscriptie en gerealiseerd in een 
periode van acht maanden. Gegeven de beperkte middelen die ter beschikking 
moeten hebben gestaan en gezien de omvang van de rapportering is dit alleen 
al een bewonderenswaardige prestatie. Asselbergs-Neessen onderscheidt de 
factoren die ertoe leiden dat men al dan niet tot schouwburgbezoek komt, in 
drie soorten. Ten eerste zijn er sociale belemmeringen, die er met name uit 
bestaan dat sommige sociale groepen zich niet thuisvoelen in de schouwburg. 
Ten tweede zijn er communicatieve factoren, die betrekking hebben op de 
overdracht van informatie. Zo is voor het begrijpen van theater een zeker 
abstractievermogen nodig, terwijl ook het complexe taalgebruik een 
belemmerende rol kan spelen. Ten derde zijn praktische factoren te noemen, 
zoals het hebben van een gezin of avondwerk die schouwburgbezoek kunnen 
verhinderen. 
Het bijzondere van het onderzoek van Asselbergs-Neessen is niet zozeer deze 
aanvankelijke veronderstellingen, maar de opzet, waarin een steekproef uit 
het publiek wordt vergeleken met een steekproef uit de Nijmeegse bevolking 
en aldus publieksonderzoek en bevolkingsonderzoek is gecombineerd. Dit 
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maakt het mogelijk vragen te beantwoorden over de verschillen tussen mensen 
die de schouwburg wel bezoeken en zij die dat niet doen. 
De analyse van Asselbergs-Neessen is niet erg geavanceerd. Ze bekijkt alleen 
maar bivariate relaties via kruistabellen. Deze tabellen zijn uitvoerig in het 
verslag opgenomen, hetgeen nuttig is met het oog op later vergelijkend 
onderzoek. De resultaten laten zien dat er een bijzonder sterk verband bestaat 
tussen sociale status en schouwburgbezoek. Ook zij documenteert de betekenis 
van het milieu van herkomst, culturele training en een vroege socialisatie voor 
huidig schouwburgbezoek. Daarnaast presenteert ze een aantal bevindingen 
die onder de statustheorie van cultuurdeelname zijn te rekenen (zie hoofdstuk 
3). Zo blijkt er een verband te bestaan tussen schouwburgbezoek en 
traditionele politieke opvattingen. Verder wordt geconstateerd dat mensen met 
kinderen die een hogere opleiding volgen dan zijzelf, relatief vaak naar de 
schouwburg gaan. 
In deze combinatie van publieksonderzoek met bevolkingsonderzoek is het 
onderzoek van Asselbergs-Neessen niet de enige gebleven. Dezelfde 
combinatie is toegepast in het onderzoek naar het publiek van de Utrechtse 
schouwburg van Kamphorst & Van Besouw (1973) en in het onderzoek naar 
het publiek van de museumtentoonstelling Musement door het bureau 
Inter /View ( 1969). Het Musementonderzoek heeft bovendien een voor- en een 
nameting om het effect van de manifestatie op museumbezoek te kunnen 
meten. Dat bleek er niet te zijn. Voor het overige bevat het Musements
onderzoek weinig ideeën of conclusies. In het verslag van Kamphorst & Van 
Besouw lijken de analyses duidelijk te maken dat ook in de Utrechtse 
schouwburg opleiding het belangrijkst is en beroep en inkomen een veel 
geringere rol spelen. Ook menen deze auteurs dat het milieu van herkomst en 
de culturele socialisatie van wezenlijk belang zijn voor later schouwburg
bezoek. Aandacht in het onderwijs is lang niet zo effectief als culturele 
training in het ouderlijk milieu. Verder waarschuwen ze dat het theater
publiek aan het vergrijzen is en dat het theaterbezoek in de toekomst sterk zal 
afnemen. 

Valkmmz. 1976; Welters, 1975; de Kunstkar, 1977 
De opzet van een gemengd publieks- en bevolkingsonderzoek is de beste 
manier om informatie over cultuurdeelname aan een publiek te ontlokken. 
Wanneer men dat niet doet, kan men in verlegenheid komen, zoals Valkman 
(1976) in zijn onderzoek 'Queuen voor de Nachtwacht'. Valkman concludeert 
dat de bezoekersgroep van het Rijksmuseum niet afwijkt van de doorsnee van 
de Nederlandse bevolking. Hij heeft echter alleen een bezoekersgroep 
ondervraagd. Met de gegevens alleen is het hem onmogelijk deze vergelijking 
te maken. Bij een vergelijking met de Nederlandse bevolking door Welters 
(1975) blijkt in het Rijksmuseum wel degelijk een tamelijk grote oververte
genwoordiging van hoger opgeleiden te constateren (27% versus 13% 
landelijk).[2] 
Het Rijksmuseumonderzoek van Valkman laat een uitweg zien als er geen 
vergelijkingsmogelijkheden zijn met niet-bezoekers. Het is mogelijk een 
ander aspect van publieksvorming als afhankelijke variabele te nemen. Z? kan 
men vergelijking maken tussen frequente en niet-frequente bezoekers,. m de 
hoop dat dit het al dan niet bezoeken weerspiegelt. Valkman gebruikt de 

(2) In een eerdere bespreking van Valkmn.ns onderzoek (Gnm:eboom, 1982c) heb ik gesteld dat 
zelfs geen versl::i.g is gedaan van de opleidingsverdeling, maar deze opmerking was onjuist (zie 
Ganzeboom, 1983b). 
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specifieke motivatie van bezoekers (namelijk in hoeverre er sprake is van een 
'algemeen-educatieve motivatie'-- de tegenpool wordt niet benoemd) van het 
Rijksmuseum als te verklaren variabele. Dit lijkt me een geval van probleem
verschuiving waarbij niet duidelijk wordt waarom het nieuwe probleem zo 
interessant is. De belangrijkste differentiatie in deze motivatievariabele wordt 
curieus genoeg teweeg gebracht door godsdienstigheid: godsdienstigen worden 
meer door dit soort motivatie geleid dan niet-godsdienstigen. Verder toont 
Valkmans onderzoek de invasie van statistische technieken in het cultuurdeel
name-onderzoek factoranalyse, mokkenschalen, contrastgroepenanalyse en 
Kolmogorof -Smirnof toetsen zijn toegepast. Dit alles maakt de lijn van het 
onderzoek niet veel duidelijker. 
Een andere manier om interessante informatie via publieksonderzoek te 
verkrijgen is door een vergelijking van de publieksgroepen van verschillende 
accommodaties of activiteiten. Weliswaar is ook zo niet de vraag te beant
woorden waarom sommige mensen tot een cultureel publiek behoren en 
andere niet, maar het is wel mogelijk vragen te stellen over de mechanismen 
die tot de keuze voor cultuurdeelname leiden, indien de accommodaties een 
theoretisch relevant verschillend aanbod hebben. Voor de hand liggend is 
bijvoorbeeld om het effect van drempelverlagende vormen van cultuuraanbod 
te evalueren aan de hand van een vergelijking van publieksgroepen naar 
sociale status. Dat is gedaan door Welters (1975) in zijn evaluatie van het 
experimentele Expositiecentrum aan de Lijnbaan in Rotterdam. Dit centrum 
bood ten tijde van het onderzoek een 'open huis', waarin men over onder
werpen uit het dagelijks leven exposeerde. Er was zelfs een glazen deur naar 
de belendende HEMA, kennelijk in de verwachting dat dit een categorie 
bezoekers zou binnenlokken die het museum gewoonlijk niet bezoekt. Welters 
zet en passant de opleidingsverdelingen van acht musea en tentoonstellingen 
naast een landelijke verdeling, die ontleend is aan het Musement-onderzoek. 
Zijn constatering is dat ook in het Lijnbaancentrum het percentage lager 
opgeleiden (45%) achterblijft bij het landelijke (57%). Hoger opgeleiden (28%) 
zijn meer dan tweemaal zo sterk vertegenwoordigd dan in de bevolking (13%). 
Het profiel van de Lijnbaanbezoekers lijkt sterk op dat van het "relatief 
populaire" Rijksmuseum (cijfers ontleend aan het onderzoek van Valkman). 
Een markant cijfer uit de analyse van Welters is verder dat bijna 43% van de 
bezoekers van het Lijnbaancentrum uit beeldende kunstenaars bestaat. 
Een gelijksoortige analyse is verricht door Regouin, Bedeaux-De Jonge & 
Overduin (1977), die het Haagse Kunstkarproject evalueren. In dit project is 
de kunst letterlijk uit het museum gehaald en naar de wijken getransporteerd. 
De conclusie uit het onderzoek is dat het Kunstkarproject "een evenredig deel 
van alle opleidingsgroepen heeft getrokken". Of dit helemaal juist is lijkt me 
vraag. Tegelijkertijd wordt namelijk aangegeven dat de opleidingsverdeling 
minder evenredig is dan in het Rijksmuseum. Blijkens de eigen cijfers van 
Regouin e.a. ligt het aantal lager opgeleiden ook nog onder dat van het 
Lijnbaancentrum. Het valt overigens moeilijk te zeggen waar nu precies de 
meeste laag opgeleiden komen, omdat het niet geheel duidelijk is of er. !JU 
deze plaatselijke, zelfs buurtgerichte projecten wel met een landeh~ke 
opleidingsverdeling vergeleken moet worden. Volgens de gegevens van beide 
onderzoekingen is de tentoonstelling voor moderne beeldende kunst 'Son~beek 
buiten de perken' (Valkman, 1971, 1973) overigens degene met veruit het 
hoogst opgeleide publiek (44% hoger opgeleiden). 

0Perig publieksonderzoek 
Het is ondoenlijk om hier al het publieksonderzoek samen te vatten. Het gaat 
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van professionele Intomart onderzoeken naar het publiek van het Stedelijk 
Museum (Intomart, 1969) en het museumBoymans-Van Beuningen (Intomart, 
1970), tot scriptiewerk van HBO-opleidingen, zoals het onderzoek van Grimm 
(1979) naar het publiek van het A viodome. In beide gevallen constateert men 
een aanzienlijke oververtegenwoordiging van hogere statusgroepen. Sommige 
instellingen zijn meerdere malen onderzocht. Dat is bijvoorbeeld het geval 
voor het Stedelijk Museum (Intomart, 1969; De Roij, 1979; Dijkman & 
Oppenhuizen, 1980). Een vergelijking maakt duidelijk dat het opleidingspeil 
van het publiek in de tien tussenliggende jaren gestegen is. De cijfers zijn 
zelfs zeer opmerkelijk. De Roij (1979) komt bijvoorbeeld tot 80% hoger 
opgeleiden en 50% kunstenaars onder de bezoekers van het Stedelijk. Ook het 
Tropenmuseum is meerdere malen onderzocht (V arkevisser & Van der Visser, 
1963; Doerbecker, 1973), maar een dergelijke vergelijking is daar niet goed 
mogelijk. 

2.1.4. Het werk van de Boekmanstichting 

In het begin van de zestiger jaren is het kunstsociologisch studiecentrum De 
Boekmanstichting in het leven geroepen. Ze is vernoemd naar de Amster
damse sociaal-democratische historicus en wethouder Hoekman, die in zijn 
proefschrift "Overheid en kunst in Nederland" ( 1939) de cultuurpolitiek tussen 
1870 en zijn eigen tijd analyseerde en zich daarbij onomwonden uitsprak voor 
een actieve cultuurspreidingspolitiek: "Een kunstpolitiek van de overheid moet 
erop gericht zijn de belangstelling voor de kunst te vergroten en waar zij niet 
bestaat, te trachten belangstelling voor kunst te wekken. Wil deze kunst
politiek echter inderdaad gericht zijn op het volk als geheel, of tenminste, op 
een zo groot mogelijk deel van het volk, dan kan zij niet anders zijn dan een 
deel van een sociale politiek in de ruimste zin van het woord. ( ... ) Bemoeiing 
van de overheid met de kunst moet in de moderne democratie dan ook een 
ander karakter dragen dan zij bezat in de vroegere perioden. Zij richtte zich 
toen naar de behoeften en verlangens van de heersende groepen en miste het 
min of meer pedagogisch karakter dat haar thans moet kenmerken" (Hoekman, 
1939: p.l87). Boekman verwachtte in zijn tijd veel van culturele training in 
het onderwijs, schoolconcerten en kunstuitleen. 
Dat was ook het geval bij de stichting die zijn naam draagt, zo blijkt uit een 
conferentieverslag met de naam "Schakels tussen kunst en publiek" (Hoekman
stichting, 1966). De sprekers (onder meer In 't Veld-Langeveld en Zweers) 
dragen alle de kunst en de cultuurspreiding een warm hart toe en verwachten 
dat sociologisch onderzoek een flinke bijdrage daaraan kan leveren. De 
Boekmanstichting heeft een lange reeks van onderzoek over cultuur geleverd, 
meestal in de vorm van publieksonderzoek, maar er is ook een netwerkanalyse 
van organisaties in de beeldende kunst (Boon, 1972) en een onderzoek naar 
sociale herkomst van museumdirecteuren (Walter, 1969). 
Alvorens onderzoek te verrichten, heeft de Boekmanstichting zich bezig
gehouden met samenvatting, heranalyse en herinterpretatie van eerder 
onderzoek. In 1970 verscheen van de hand van Zweers & Welters de 
overziehtsstudie "Toneel en publiek in Nederland", waarin een groot deel van 
het eerdere onderzoek (in het bijzonder de vrijetijdsonderzoekingen van het 
CBS en van Wippler) op een rij wordt gezet. In dezelfde trant is de over
ziehtsstudie van Valkman & Jansen (1975) over "Muziek en publiek", waarin 
het onderzoek van Wippler, van het CBS 1962/1963, van Overste (1973; zie 
hieronder) en van Asselbergs-Neessen naast elkaar zijn geplaatst. Hoewel deze 
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beide ?verzichten met l?rote accuratesse zijn samengesteld, tonen ze de 
beperkingen aan van herinterpretatie van oud onderzoek, wanneer men niet 
de gegevens zelf heranalyseert 
y~tkman & J_a~sen (1975: p. 65-102) werpen het probleem op waarom nu 
JUISt de opletding zo sterk met cultuurdeelname, in casu concertbezoek, 
same~hangt. Ze veronderstellen dat_ de invloed van het opleidingsniveau zo 
sterk 1s,_ o_mdat er meerdere n:ech~niS!f!en tegelijkertijd in werkzaam zijn en 
de opletding d_aarmee ee~. knstalhsatlepunt voor verschillende processen is. 
Welke mec_~amsmen dat Z~Jn, en waarom nu juist opleiding zo'n kristallisatie
punt zou ZIJn, maken ze met geheel duidelijk. Een deel van hun opmerkingen 
ka~ zo begrepen worden dat niet de inhoud van de opleiding bepalend is voor 
de Invloed op cultuurdeelname, maar het algemeen vormende. Het is niet wat 
men le_ert op school (en evenmin bij schooltoneel en -concerten) dat hoger 
op~eletden tot cul_t_uurdeelnemers maakt. Algemene vorming is belangrijk dan 
de In het onderWIJS genoten culturele training. Dit punt wordt ook beklem
toond door Welters & Eykman (1978). 
Valkman & Jansen (1975) constateren op basis van hun heranalyses dat het 
concertpubliek s_terk aan het verouderen is. Ze gaan zelfs zover te stellen dat 
het concertp_~bl!ek _op het mome~t van onderzoek uit dezelfde personen 
?estaat als ~IJfhen Jaar eerder. BIJZOnder waardevol is dat Valkman enige 
Jaren late~ In een vervolgstudie \Valkman, 1981) opnieuw de omvang en 
sa~enstelhn~ van het concertpubhek heeft bekeken op basis van soortgelijk 
KtJk- en Luisteronderzoek. Dit leidt tot de conclusie dat in de acht jaar die 
verst_rek~n zijn sinds het eerste onderzoek, wel de omvang van het concert
pubhek IS terug!lelopen, maar de sociale samenstelling ervan niet is veranderd. 
Een aantal pubheksonderzoeken van de Boekmanstichting zijn in het voor
gaande al de revue gepasseerd: de onderzoekingen naar het Rijksmuseum 
(Valkm~n, 1976), het Lijnbaancentrum (Wetters, 1975) en de Kunstkar 
(~_egouin, ~~daux-De Jonge & Overduin, 1977). Andere vermeldenswaardige 
biJdragen ZIJn Valkmans (1971, 1973) beschouwingen over "Sonsbeek buiten 
de perken" (een kunstspreidende activiteit waarbij de subsidies meer dan 
evenredig stegen met de daling van de bezoekersaantallen), Welters' analyse 
van het Lantaarnpubliek (een avant garde theater met een zeer hoog opgeleid 
publiek), de studie van Fenger-Hanemann & Valkman (1976) over de 
ontvangst van Hans Koetsiers advertentie-kunstwerken in Vrij Nederland en 
Schrijnen- Van Gastels (1974) analyse van balletpubliek. De meest markante 
van de publieksonderzoekingen zijn de twee studies van Welters & Eykman 
(! 976: _1978) naar de_ Aankoop Subsidieregeling Kunstwerken (ASK), respec
tlevehjk de Kunstuttleencentra. Het ASK-onderzoek is met name markant 
omdat het een vorm van culturele activiteit betreft, waarin inkome~ 
belangrijker lijkt te zijn dan de opleiding. Ook hier hebben we te doen met 
een publieksonderzoek en de afhankelijke variabele is een 'pseudo-deelname' 
na_melijk het bed~ag besteed aan een kunstaankoop. Welters & Eykman slage~ 
erin hun conclusies te ondersteunen via een vergelijking met gegevens over 
de Nederlandse bevolking wat betreft opleiding en inkomen. De conclusie 
over de ASK-regeling is ook markant. Deze regeling, bedoeld om de aankoop 
van kunst betaalbaar te maken en aldus sociaal te spreiden, heeft voornamelijk 
g~werkt in het voordeel van de traditionele kunstkopers (kunsthandelaren), 
dte behoren tot de zeer hoge inkomensgroepen. Schrijnend genoeg snijdt het 
~es_ ook nog aan twee kanten. Niet alleen aan de koperskant pakt de subsidie 
Uit In het voordeel van degenen die al een goede positie innemen, ook aan de 
verkoperskant. Weinig kunstenaars profiteren van de verhoogde omzet en 
degenen die profiteren zijn het vooral de gerenommeerden, die toch al goed 
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verkochten. De consequentie van dit rapport is de afschaffing van de ASK 
geweest. 
~elters & Eykmans tweede rapport (Welters & Eykman, 1978) gaat over 
~1tleencentra en toont een soortgelijke cumulatie van subsidies bij hogere 
m~omensgroepen voor het lenen van kunst in artotheken. Verder is dit het 
enige rapport waarin een causale analyse te vinden is. Interessant ook is dat 
Welters & Eykman besluiten met een algemene beschouwing over cultuur
deelnam~. D~arin beklagen zij zich over het ontbreken van een goede 
kunstsocwlo!\'e, maa.r k.omen wel tot een "model van kans op kunstconsumptie 
met behoorliJk predielieve waarde" (p. 110), waarin zij de bevindingen van 
hun ond.erzoek en van eerder onderzoek samenvatten. Het 'model' is een 
opsommmg van hypothesen en resultaten, waarbij geen onderscheid naar het 
bel~ng van factoren is gemaakt. Achtergrondvariabelen (opleiding inkomen 
sociale herkomst) behandelen zij in één adem met verklarende var'iabelen al; 
cultur~l~ vorming en beschikbare tijd. Hypothesen met een geringe empirische 
bevestiging (geestdodend werk leidt tot weinig cultuurdeelname) worden 
samen b~~andeld met 'well-established facts' (een hoge opleiding is zeer 
bevordehJ.k voor kunstconsumptie). Het meest opvallende aan hun 'model' is 
de afwezigheid van aandacht voor statusmotieven als verklaring voor 
cultuur~eel.~am~. en de besliste ontkenning dat tijdbudgetten van veel 
betekenis ZIJn biJ cultuurdeelname. Aan het inkomen kennen ze daarentegen 
een opvallend sterke rol toe. 
Dit tweed~ rappo~t is. te zien als het begin van een nieuwe fase van onder
zoek, waan~ muitivanale causale modellen tot ontwikkeling worden gebracht. 
Het methodisch gehalte van de beide rapporten en de daarin verslaggelegde 
ond7rzoekingen doet verwachtingen voor het vervolg wekken. In feite is dit 
~r niet meer van gekomen. De onderzoeksbegroting van de Boekmanstichting 
IS ko~t daar?!? zodanig uitgedund dat er geen plaats meer was voor groot
schalig empms~h onderzoek. Het oordeel (door het Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, de subsidiënt) was dat in de functie van 
grootsc~alig onderzoeksinstituut voldoende werd voorzien door het werk van 
h.et Sociaal en Cultureel Planbureau en anderen. De Boekmanstichting richt 
z!ch daarna verder op 'desk-research' en documentatie en heeft haar aandacht 
smds 1978 steeds meer verlegd naar historisch onderzoek politieke activiteiten 
en belangenbehartiging voor kunstenaars. ' 

2.1.5. Het werk van het Sociaal en Cultureel Planbureau 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is in 1974 opgericht om de regering 
'gevraagd en ongevraagd' van advies te dienen in sociaal-culturele aangele
genheden. Eén van haar publicaties is het tweejaarlijkse Sociaal en Cultureel 
Rapport (SCP, I 974, 1976, 1978, 1980, 1982, I 984, I 986), waarin een vast 
hoofdstuk IS gewijd aan vrijetijdsbesteding. Ontwikkelingen op het terrein 
van cultuurdeelname zijn daarbij een vast aandachtspunt. Eerder heb ik aan 
de tot op .dat mo':l~nt verschenen hoofdstukken een artikel in Vrije Tijd en 
Samenlevmg geWIJd (Ganzeboom, 1984c), waarin de lijn van deze hoofd
st.ukken over vrijetijdsbesteding wordt samengevat en becommentarieerd. Het 
hiervolgende is een korte samenvatting daarvan. Andere publicaties van het 
S~P.met .~rote relevantie voor het studieterrein zijn: de monografieën over de 
VIJfJaarliJkse Tijdbestedingsonderzoekingen (Knuist, 1978; Knuist & 
Schoonderwoerd, I 982), het rapport over het Profijt van de Overheid (SCP, 
1977, 1981) en een rapport van Knuist over de relatie tussen media- en 

20 

cultuurbeleid (Knuist, 1982). 
Zeker wanneer men het ziet tegen de achtergrond van de functie van het 
Sociaal e.n Cu~tu~eel Rapport, die geen vaste probleemstelling vereist, is de 
systematiek die ''?.de hoofdstukken over vrijetijdsbesteding wordt aange
troffen, opmerkeliJk. In de eerste rapporten (tot en met I 978) is de vraagstel
ling naar sociale ongelijkheid in cultuurdeelname tamelijk strak volgehouden. 
Bevindingen van eerder onderzoek zijn met behulp van nieuw verzamelde 
gegevens opnieuw gedocumenteerd: opleiding is doorslaggevend voor 
deelname aan culturele activiteiten, inkomen doet er veel minder toe. Ook de 
betekenis van het milieu van herkomst is nader toegelicht. In verband 
gebracht met de opleidingsverdeling van niet-culturele activiteiten, zoals 
sportdeel name, blijkt echter dat de oververtegenwoordiging van hoger opge
leiden niet alleen onder cultureel actieven bestaat, maar ook onder sportief 
actieven. Naar een verklaring van deze effecten is niet gezocht. Daar leent het 
beschikbare empirische onderzoek zich niet voor. Wel wordt op deze manier 
de ongelijkheid van verdeling van overheidsgelden systematisch uit de doeken 
gedaan. Deze bevinding culmineert in rapporten over 'Het profijt van de 
overheid' (SCP, 1977, 1981), waarin wordt voorgerekend hoe bij welke 
bevolkingsgroepen overheidsuitgaven terecht komen. Niet verwonderlijk is dat 
de inspanningen van de overheid op het gebied van cultuurspreiding vooral 
ten goede komen van de hogere inkomensgroepen. Het hoogste inkomendeciel 
ontvangt ruim vijf keer zoveel uit de overheidssubsidies voor cultuur recreatie 
en maatschappelijk werk dan het op een na laagste deciel [3]. Bij specifiek 
culturele uitgaven, zoals die aan uitvoerende kunsten en musea is deze 
verhouding nog extrememer. Verbazingwekkend is echter dat dit voor vrijwel 
alle overheidsuitgaven geldt, tot en met die voor volksgezondheid en 
huisvesting. Wanneer opgedeeld zou worden naar opleiding in plaats van naar 
inkomen zou de verdeling van gelden voor cultuur overigens nog extremer 
uitkomen (SCP, 1980: hoofdstuk 12). De betekenis van deze cijfers is dat de 
averechtse effecten van het sociale cultuurspreidingsbeleid (dat voornamelijk 
bestaat uit het betaalbaar maken van het aanbod) duidelijk aan het licht 
gebracht worden. Wat zou Boekman hiervan gedacht hebben? 
Vanaf 1978 treedt een andere problematiek in de betreffende hoofdstukken 
van de Sociale en Culturele Rapporten naar voren: de inrichting van 
tijd budgetten. Er blijkt een trend te zijn in de richting van individualisering 
en diversifering van vrijetijdsbesteding. De algemene lijn is dat de Neder
landse bevolking steeds meer activiteiten met elkaar combineert en een 
voorkeur heeft voor tijdbestedingen die öf kortdurend zijn, óf alleen, dan wel 
in de eigen huiskamer, genoten kunnen worden. Dat gaat ten koste van tijd 
besteed aan culturele activiteiten, in het bijzonder de uitgaansactiviteiten. De 
daling van het bezoek aan theater, concert, bioscoop (en sportwedstrijden) 
zijn zo op één noemer gebracht. Dezelfde verklaring gaat op voor de stijging 
van het aantal incidentele museum bezoekers, kortstondige vakantiegangers en 
videokijkers. Deze ontwikkelingen vonden plaats in een tijd dat Nederland in 
een economische crisis verkeerde en de werkloosheid naar zo'n 15% steeg. Uit 
dezelfde hoofdstukken blijkt echter dat de consequentie van die crisis voor 
het gemiddeld welvaartsniveau maar gering is geweest en in het uitgaven
patroon van de bevolking nauwelijks is terug te vinden. 
Voor de analyses in de rapporten van het SCP wordt de basis gevormd door 

(3) De vergelijking met het laagste inkomensdeciel is niet zo relevant omdat hierin veel personen 
zonder gemeten inkomen (bijvoorbeeld studenten) verzameld zijn. 
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een reeks van periodieke, omvangrijke bevolkingsonderzoeken, namelijk de 
driejaarlijkse Leefsituatie-onderzoeken (LSO) (gedeeltelijk samen met CBS), 
de vijfjaarlijkse Tijdsbestedingsonderzoeken (TBO) en het vierjaarlijke 
Aanvullend Voorzieningengebruikonderzoek (AVO). Al deze surveys bestrij
ken cultuurdeelname als deelterrein, maar zijn veel algemener van strekking. 
Dat heeft als voordeel dat cultuurdeelname met een groot aantal andere 
variabelen in verband te brengen is (er is doorgaans heel wat sociale 
achtergrond vertegenwoordigd), maar heeft ook een aantal nadelen. Zo is de 
vraagstelling naar cultuurdeelname beperkt (één vraag per activiteit en soms 
maar één vraag voor een verzameling van activiteiten) en over het algemeen 
weinig specifiek. Ook wat betreft theoretische verklarende variabelen is men 
weinig specifiek. In het kader van algemeen onderzoek is het nu eenmaal 
onmogelijk veel vragen over genrevoorkeuren, feitelijke bezochte voorstel
lingen en dergelijke te stellen, evenmin als men de culturele ervaringen in de 
vroege jeugd uitvoerig kan belichten. De betekenis van deze onderzoeken, die 
in hoofdst~k. 6 opnieuw geanalyseerd zullen worden, ligt evenwel in hun 
representativiteit en vergelijkbaarheid over de tijd, niet in wat zij aan 
verklarende variabelen toevoegen. 

2.1.6. Overig onderzoek 

Het is tenslotte nog belangrijk een aantal onderzoeken te bespreken die in het 
voorgaande niet konden worden ondergebracht. Eén ervan is het al 'genoemde 
onderzoek van Overste (1973) naar liefhebbers van klassieke muziek en van 
co_ncertbezoeker~, enige jaren later vervolgd met een rapportering over 
Hilversum IV luisteraars (Overste, 1977). Dit onderzoek is in feite een NOS 
Kijk- en Luisteronderzoek en alleen om die reden al een belangwekkende 
bijdrage. Het is namelijk op basis van de literatuur moeilijk een duidelijk 
beeld te krijgen van de mensen die via de massamedia cultuur consumeren. 
De opleidingsverdelingen van het kijk- en luisterpubliek van culturele 
programma's, die de NOS publiceert (NOS, 1981), laten ruimte voor de 
veronderstelling dat de sociale ongelijkheid niet geringer is bij een gemak
kelijk toegankelijk medium als televisie of radio. De situatie van theater- en 
concertzaal, van cultuur voor de hogere opleidingsgroepen, lijkt zich volledig 
te herhalen onder televisiekijkers en radioluisteraars (Overste, 1977). Overste 
heeft een afzonderlijke analyse aan de liefhebbers van klassieke muziek 
gewijd, maar definieert ruim. Liefst 82% van de bevolking rekent zich tot de 
groep liefhebbers en dat is wel wat veel. In het onderzoek van 1973 is ook een 
kennistest op het gebied van klassieke muziek voorgelegd en deze blijkt sterk 
te differentiëren tussen 'lichte' en 'ernstige muziek'-liefhebbers. 
Een opmerkelijk onderzoek is ook dat van Bettenhausen-Verbeij (1977) naar 
museumbezoek in Twente. Ze brengt aan het licht dat cultuurhistorische 
musea een minder exclusief publiek trekken dan kunstmusea. Bezoekers van 
cultuurhistorische musea zijn ook de minder frequente museumbezoekers. 
Verder constateert zij dat de houding van niet-bezoekers sterk gedomineerd 
wordt door gevoelens van uitsluiting, uitgedrukt in uitspraken als: "Voor een 
museum moet je meer geleerd hebben" en "Museums trekken alleen bezoekers 
uit ~e b_etere stand". Helaas heeft de auteur geen gebruik gemaakt van 
muitivanale analyse, maar de resultaten gepresenteerd via contrastgroepen
analyse. 
Voo:ts n:ag niet onvermeld blijven de grote hoeveelheid onderzoek die 
verncht IS naar Ieesgedrag. Op dit terrein is een afzonderlijke instantie 
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(Stichting Speurwerk betreffende het Boek) actief en die brengt de gang van 
zaken op de Nederlandse boekenmarkt nauwkeurig in beeld. Onderzoek naar 
sociale differentiatie van leesgewoonten is ook betrekkelijk veel gedaan: 
Stichting Speurwerk (1973, 1981), IMM (1974), Knuist (1981), Eykman (1982) 
en Bina & Knol (1985). Het meest aansprekende voorbeeld is het onderzoek 
naar "Leesgedrag en Bibliotheekgebruik" (NCMA, !975), hoewel het niet veel 
nieuwe gezichtspunten naar voren brengt. Het laat ook voor leesgedrag de 
overheersende betekenis van de opleiding zien en maakt aannemelijk dat de 
opvoeding eveneens een rol speelt. Verder blijkt er een sterke overlap tussen 
veel lezen en het deelnemen aan andere culturele activiteiten te zijn. 
Interessant is het verband tussen veellezen en een aantal persoonlijkheidsken
merken, die laten zien dat veel-lezers beslist niet altijd mensen zijn die het 
liefst rustig in een hoekje zitten. Integendeel, ze zoeken vaak naar authentieke 
ervaringen, in een nieuwe mode, aparte plaatsen om op vakantie te gaan en 
ze proberen graag nieuwe consumptieartikelen uit. 
Een laatste hier te bespreken representant van bevolkingsonderzoek is dat 
naar "Achtergronden van niet-deelname aan culturele en recreatieve 
voorzieningen", uitgevoerd door Stoppelenburg (1979) aan het Tilburgse 
Instituut voor Arbeidsvraagstukken (IV A). Ook het materiaal van dit 
onderzoek zal in dit boek (hoofdstuk 6) geheranalyseerd worden. Van alle 
bevolkingsonderzoeken is dit onderzoek het meest exclusief op cultuur
deelname gericht en als zodanig het meest recente landelijke onderzoek naar 
cultuurdeelname. Helaas is het onderzoek niet optimaal opgezet en is de 
analyse en verslaggeving van Stoppelenburg onbevredigend. 
Het !VA-onderzoek is ingericht vanuit de aloude typologie van Heinemeyer 
( 1968) over de relatie tussen attitude en gedrag: individuen zijn ingedeeld op 
grond van de mate waarin ze negatief dan wel positief tegenover cultuur
deelname staan. Dit is gekruist met een tweedeling van hun werkelijke 
deelname. Zo krijgt men vier groepen: (I) zij die graag willen deelnemen en 
dat ook doen, (2) zij die graag willen deelnemen en dat niet doen, (3) zij die 
niet willen deelnemen en dat ook niet doen en (4) zij die niet willen 
deelnemen, maar dat wel doen. In de vierde groep worden niet veel represen
tanten aangetroffen. (Bij Heinemeyer ( 1968) ging het om attituden ten aanzien 
van wonen in de stad en om het er werkelijk wonen; dan is deze groep wel 
gevuld.) Geredeneerd wordt dat de eerste en derde groep geen probleem 
vormen: zij doen wat ze willen. De probleemstelling geldt de tweede groep: zij 
ondervinden kennelijk belemmeringen in het realiseren van hun attituden. 
Welke zijn deze? 
Op zichzelf is deze probleemstelling wel helder, maar het onderzoek van 
Stoppelenburg leidt niet tot een duidelijk antwoord, omdat er vooraf weinig 
ideeën waren over de belemmeringen die kunnen optreden. Er is bij dit 
onderzoek veel energie gestopt in de constructie van de attitude- en 
waardeschalen, die men beter had kunnen gebruiken voor het formuleren van 
hypothesen. Enige resultaten zijn er wel: het cultuuraanbod (nauwkeurig 
gekwantificeerd per individu) en autobezit doen er vrijwel niets toe. De 
overige belemmeringen zijn gezocht in waardenoriëntaties en andere 
voorkeursuitingen, waarbij niet duidelijk beargumenteerd is wat die met het 
probleem te maken hebben. Bovendien liggen ze in de sfeer van subjectieve 
variabelen en zijn niet duidelijk te onderscheiden van de attituden die 
gebruikt worden om de aanvankelijke typologie te construeren. Het grootste 
bezwaar geldt de multivariate analyse, die met discriminantanalyse is 
uitgevoerd. Dit is een covariantietechniek om op basis van een aantal continue 
kenmerken groepsindelingen te voorspellen. Stoppelenburg maakt daarbij de 
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drie eerder onderscheiden groepen tot te voorspellen variabele. Hij is daarbij 
kennelijk vergeten dat het hem ging om het con trast tussen de groep met een 
inconsistentie tussen attitude en gedrag en de twee consistente groepen. Het 
gevolg is dat de discriminantvergelijkingen, waarmee een groot deel van het 
boek gevuld is, grotendeels betrekking hebben op verschillen tussen de 
consistente groepen (I) en (3), waarbij geen belemmeringen voor cultuur
deelname optreden. Het laat zich raden dat ook hier voorkeurspatronen (die 
ook als voorspellende variabelen meedoen) en opleiding de boventoon voeren. 
Maar tot een antwoord op de probleemstelling leidt dit natuurlijk niet, noch 
tot enig ander inzicht. 

Er blijkt derhalve in Nederland al heel wat onderzoek verricht te zijn naar 
cultuurdeelname. Hoewel de traditie van onderzoek naar cultuurdeelname een 
veelheid van interessante bevindingen biedt, is het toch niet gemakkelijk om 
daaraan veel algemeen geldende inzichten te ontlenen. Sommige feiten 
springen wel veelvuldig en met grote helderheid naar voren. De grote sociale 
ongelijkheid die bestaat tussen statusgroepen, en in het bijzonder tussen hoger 
en lager opgeleiden, is daar een voorbeeld van. Andere gegevens, bijvoorbeeld 
over de invloed van beschikbare tijd en van het inkomen, zijn daarentegen 
slechts meer sporadisch aangetroffen. Verder is het moeilijk om aan het 
onderzoek heel specifieke informatie, bijvoorbeeld over bepaalde cultuur
vormen of over ontwikkelingen in de tijd te ontlenen. In dit boek zal getracht 
worden deze traditie van onderzoek middels analyses van oud materiaal en 
nieuw toegevoegde gegevens verder te ontwikkelen. Maar eerst zullen enige 
methodologische aantekeningen bij deze onderzoekstraditie worden gegeven. 

2.2. Methodologische aantekeningen bij het onderzoek naar cultuurdeelname 

Wanneer men tracht na te gaan waarom het cultuurdeelname-onderzoek nog 
niet het algemene inzicht heeft opgeleverd, dat daarvan, gezien de geïnves
teerde inspanningen verwacht mocht worden, vallen er verschillende punten 
te noemen. Sommige daarvan zijn van strikt technische aard, andere van meer 
principieel methodologische of wetenschapstheoretische aard. Geen ervan is 
exclusief voor het onderzoek naar cultuurdeelname. De volgende opmerkingen 
hebben daarom mogelijk een bredere strekking. 

2.2.1. Gebrekkige cumulatie 

Als eerste oorzaak voor het ontbreken van algemeen geldende inzichten kan 
de gebrekkige aansluiting tussen de diverse onderzoeken genoemd worden. 
Niet alleen hebben onderzoeken vaak verschillende vormen van cultuur
deelname tot onderwerp, maar ze worden ook telkens in verband gebracht met 
een andere verzameling variabelen. Daar komt bij dat zowel cultuurdeelname 
als de achtergrondvariabelen op een andere manier zijn gemeten. Er is een 
grote variëteit in vraagstellingen en antwoordcategorieën en slechts in een 
gering aantal gevallen is geprobeerd om onderzoek te repliceren onder variatie 
van een klein aantal elementen. 
Het gevolg is een grote onvergelijkbaarheid tussen onderzoeksresultaten. 
Ervan uitgaande dat men aan resultaten van (sociaal-wetenschappelijk) 
onderzoek pas vertrouwen moet geven, als ze naar voren komen uit herhaald 
onderzoek, stemt deze situatie somber. Zo lijkt het onmogelijk de vraag te 
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beantwoorden in hoeverre de samenstelling van culturele publieksgroepen in 
de loop der jaren is veranderd. Wat valt er precies te zeggen over een 
vergelijking van twee tabellen van opleiding met schouwburg bezoek, waarbij 
in de één opleiding in vijf klassen is gegroepeerd en naar schouwburgbezoek 
in termen van "nooit", "soms" en "vaak" is gevraagd, terwijl in de ande~e 
opleiding in drie klassen is gegroepeerd en .naar schouwburg_bezoek IS 
gevraagd in termen van "aantal .mal.en bezoek" ~n het .afgelopen _Jaar ~~B~. 
1959a, J979b). Zulke divergentles m vraagstelling, dte nog genng ZIJn m 
vergelijking met de veelheid van vraagstellingen zqn aan te treffen, mak7n 
vergelijking en daarmee opbouw van systematisch beproefde kenms, 
onmogelijk. . 
Behalve het ontbreken van replicatie valt ook vaak een gebrekktge onder
zoeksopzet en vraagstelling op. Hieronder zal op de onderzoeksopzet nog 
afzonderlijk worden ingegaan, wat betreft vraagstellingstechnieken het 
volgende. Tot de belangrijkste bronnen voor recente gegevens over cultuur
deelname behoren die welke door het Sociaal en Cultureel Planbureau en het 
Centraal Bureau van de Statistiek zijn verzameld in de driejaarlijkse 
Leefsituatie-onderzoekingen. De vraagstelling daarin over 'theaterbezoek' 
luidt: "Kunt U zeggen hoe vaak U gaat kijken naar toneel, concert, opera of 
ballet?" waarna de respondent in termen van ''nooit", "soms" of nvaak" kan 
antwoo;den. Verschillende zwakke punten van deze vraagstelling vallen in het 
oog: ... 
- In de vraagstelling zijn vier verschillende vormen van culturele activitetten, 

die een verschillende publieksgroep kunnen hebben, bijeen genomen. 
Er is de respondent geen nadere omschrijving van de activiteiten voorge
schoteld, zodat deze zich daarvan een eigen beeld kan en moet vormen. 

- Er is geen tijdsperspectief genoemd, noch tijdsafgrenzing. Het antwoord 
kan net zo goed betrekking hebben op het afgelopen jaar als op het gehele 
leven. 

- De respondent is vrij zich een beeld te vormen wat "nooit11
, "soms" en "vaak u 

betekent. Het ligt voor de hand dat hierbij geheel individuele maatstaven 
worden gehanteerd, bijvoorbeeld afhankelijk van voorgaande ervaringen 
of wat in de omgeving van de respondent gebruikelijk is. 

- Er is maar één enkele vraag gesteld. 
Beter zou zijn de vraag zoveel mogelijk te splitsen naar genres van cultuur en 
deze duidelijk voor de respondent te omschrijven, bijvo?rbeeld aan ~e hand 
van namen van voorstelling, uitvoerenden en accommodaties. Ook verdtent het 
aanbeveling zich te bedienen van herhaalde vraagstellingen met een enigszi~s 
wisselende inhoud. Zo kan men afzonderlijk vragen stellen naar frequentie 
van bezoek en bezochte instelling (accommodatie). Daarnaast is het heel zinvol 
om naar een afgegrensde tijdsperiode en een gekwantificeerde beantwoord in~ 
te vragen (aantal maal in het afgelopen jaar; wanneer voor het laatst). Dit 
bestrijdt de tendens tot sociaalwenselijke beantwoording, omdat men de 
respondent zo exact mogelijke informatie vraagt. 

2.2.2. Gebrekkige data-analyse 

In aansluiting op het voorgaande kan als tweede punt genoemd worden de 
minder dan volmaakte wijze waarop het datamateriaal soms is geanalyseerd. 
Het betreffende materiaal is verzameld in tamelijk ver uiteenliggende 
periodes, zodat een grote variatie aan methoden en techni~ken te zi~n is. 
Volstond men aanvankelijk met tabelleren en percenteren, smds het mtdden 
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van de jaren zestig is daar een heel repertoire van technieken aan toegevoegd. 
Wippier (1968) introduceerde in zijn proefschrift factoranalyse en multipele 
regressie. Deze aanpak heeft navolging gekregen, maar helaas vaak zonder dat 
men zich daarbij op de hoogte heeft gesteld van nieuwe ontwikkelingen op dit 
terrein. Daarnaast zijn er uiteenlopende onderzoeksmethoden als contrast
groepenanalyse (Valkman, 1976), padanalyse (Welters & Eykman, 1978), 
correspondentie-analyse (CBS, 1981 b) en discriminantanalyse (Stoppelen burg, 
1979) in gebruik. 
Hoewel men kan zeggen dat in het onderzoek naar cultuurdeelname relatief 
snel technische innovaties zijn doorgedrongen, mag men niet de ogen sluiten 
voor de nadelen van deze variëteit aan technieken. Er is soms sprake van 
navolging zonder een goed begrip van de (on)mogelijkheden van de 
betreffende techniek. Zo verrichtte Wippier regressieanalyse via stapsgewijze 
voorwaartse selectie van variabelen en publiceerde zijn resultaten in de vorm 
van percentages per stap toegevoegde verklaarde variantie. Deze procedure 
geeft weinig informatie en soms een vertekend beeld. Dit alles heeft andere 
onderzoekers (bijvoorbeeld Spruijt & Kamp horst, 1983) er niet van weer
houden die techniek later op identieke wijze toe te passen. 
Ook een probleem van het gebruik van meer geavanceerde technieken is dat 
zij de resultaten vaak in hoge mate condenseren en daarmee een vergelijking 
in kwantitatieve zin tussen onderzoeken bemoeilijkt. Zo is het aanzienlijk 
eenvoudiger om aan de kruistabellen van het CBS (1959a, 1964) substantiële 
informatie te ontlenen dan aan de discriminantfuncties die Stoppelenburg 
(1979) publiceert. 
Aan de technische ontwikkelingen valt goed te merken in welke explorerende 
fase het onderzoek naar cultuurdeelname zich in feite nog bevindt. Veelvuldig 
grijpt men naar technieken die geen of weinig veronderstellingen over 
structuur en relaties van de gegevens veronderstellen: explorerende factor
analyse, stapsgewijze multiple regressie en ook discriminantanalyse en 
correspondentieanalyse zijn hier voorbeelden van. Als men dan vervolgens 
deze technieken (veelal met stapsgewijze procedures) toepast op allerlei dingen 
die op de één of andere manier belangrijk lijken te zijn, is deze methode het 
best karakteriseren als de kortste weg naar het vinden van toevalstreffers in 
de data. 
Het summum van deze analysestrategie bestaat wel uit de zogenaamde 
contrastgroepenanalyse (vergelijk Segers, 1980), die vooral in de verslagen van 
de Boekmanstichting zijn aan te treffen. In deze analysetechniek worden de 
gemiddelde scores of percentages van een afhankelijke variabele weergegeven, 
voor 'contrastgroepen', maximaal van elkaar verschillende groepen. Die 
techniek levert een 'optimale' oplossing met de 'meest discriminerende' 
variabele en daarbovenop nog eens de optimale manier waarop deze variabele 
in twee groepen is te verdelen. Dit proces herhaalt men meerdere keren. Het 
resultaat is een op zichzelf Jeuk ogend hiërarchisch plaatje. Het is echter 
moeilijk te zeggen wat deze plaatjes aan conclusies opleveren. In strikte zin 
is er geen sprake van een 'model' met te schatten effecten. Het resultaat van 
contrastgroepenanalyse lijkt enigszins op dat van variantie-analyse en men zou 
effecten kunnen berekenen uit de verschillen in gemiddelden of percentages 
tussen de contrastgroepen. Omdat bij contrastgroepenanalyse een onafhanke
lijke variabele meerdere keren wordt gesplitst (een proces dat zich onttrekt 
aan de beheersing van de onderzoeker), is dit echter niet erg inzichtelijk. 
Verder kan de techniek geen informatie leveren die niet via variantieanalyse 
of (daarmee equivalent) regressie met dummyvariabelen te verkrijgen is. Het 
andere nadeel van contrastgroepenanalyse is dat de onafhankelijke variabelen 
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op een onbeheerste manier worden gecategoriseerd. Een laatste nadeel van 
contrastgroepenanalyse is dat variabelen wel constant worden gehouden, maar 
dat er tegelijkertijd geen rekening wordt gehouden met de causale volgorde. 
Daarom is het resultaat inferieur aan simpele analyses volgens Lazarsfelds 
elaboratieprocedure of de Simon-Bialock parallel daarvan voor correlatie
coëfficiënten. Contrastgroepenanalyse voldoet slechts één voorwaarde, die aan 
een techniek is te stellen: ze levert een plaatje dat de fantasie prikkelt (door 
zijn vermeende duidelijkheid). 
Het is jammer dat in het cultuurdeelname-onderzoek causale analyse
technieken, zoals padmodellen of LISREL-modellen, zo weinig ingang hebben 
gevonden. Juist omdat veel determinanten van cultuurdeelname geordend zijn 
in de levensloop en het probleem van causale volgorde daardoor nauwelijks 
bestaat, kunnen deze technieken groot inzicht bieden. Zij verbinden de eis om 
vooraf veronderstellingen te maken over de causale relaties tussen variabelen 
met een conceptueel eenvoudig resultaat. 

2.2.3. Publieksonderzoek versus bevolkingsonderzoek 

Een derde reden waarom het bestaande onderzoek naar cultuurdeelname niet 
de gewenste inzichten heeft opgeleverd, is gelegen in moeilijkheden bij de 
onderzoeksopzet en dataverzameling. De onderzoeksopzetten vallen uiteen in 
twee soorten: het publieksonderzoek en het bevolkingsonderzoek. 
Bij publieksonderzoek wordt een steekproef van gebruikers van een culturele 
faciliteit gevraagd naar activiteiten, motieven en achtergronden van hun 
cultuurdeelname. Deze opzet heeft het eerder genoemde nadeel dat verge
lijken tussen bezoekers en niet-bezoekers moeilijk is. Gezien het feit dat het 
hoofdprobleem van het cultuurdeelname-onderzoek is wie wel en wie niet 
van een faciliteit gebruik maken, is dit een niet te onderschatten probleem. 
Er zijn een aantal manieren om deze moeilijkheid te omzeilen. 
Ten eerste kan men kenmerken van de betreffende cultuurbezoekers 
vergelijken met verdelingen van die kenmerken uit ander onderzoek of 
ambtelijk statistisch materiaal. Van deze mogelijkheid is slechts beperkt 
gebruik gemaakt. Dat komt omdat vergelijken niet gemakkelijk is, veel 
standaardverdelingen zijn er niet bekend. Wat betreft de ambtelijke statistiek 
houdt dit al op bij leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en beroepssector. Het 
is al lastig om een landelijk representatieve verdeling van opleidings- of 
beroepsgroepen te vinden, laat staan één die representatief is voor het gebied 
waarin de faciliteit zich bevindt. 
Een tweede mogelijkheid is naast het publiek van een bepaalde faciliteit ook 
een controlegroep uit de bevolking te ondervragen. Men kan dan aan deze 
groep alle of een aantal vragen stellen die ook aan de bezoekers van de 
faciliteit zijn gesteld. Dit lost dan sommige moeilijkheden van het publieks
onderzoek op, omdat er sprake is van letterlijke correspondentie tussen de aan 
beide groepen gestelde vragen. Van deze (natuurlijk kostbare) mogelijkheid 
is in de geschiedenis van het cultuurdeelname-onderzoek slechts weinig 
gebruik gemaakt: Asselbergs-Neessen (1969), het Musement-onderzoek 
(Inter/View, 1969), Kamphorst & Van Besouw (1971) en Bettenhausen
Verbeij (1977) behoren tot de uitzonderingen. 
Een derde manier om de vergelijkingsmoeilijkheden van het publieks
onderzoek te ondervangen, is een verandering van probleemstelling. In plaats 
van een beantwoording van de vraag hoe bezoekers en niet-bezoekers 
verschillen, kan men zich richten op verschillen tussen frequente en niet-
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frequente bezoekers (Welters & Eykman, 1976, 1978), of tussen bezoekers met 
een verschillende motivatie (Valkman, 1976). Het is moeilijk in het algemeen 
een uitspraak te doen over de waarde van deze nieuw gestelde prob.lemen. In 
de meeste gevallen lijkt het er toch op dat hiermee een noodgreep IS gedaan. 
Een andere manier van onderzoek naar cultuurdeelname is het ondervragen 
van (een steekproef uit) de bevolking, zoals toegepast in de Vrijetijds
onderzoeken van het CBS en Wippier en de reeks van onderzoeken van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau. Deze methode omzeilt weliswaar de 
principiële moeilijkheid van publieksonderzoek, maar heeft andere min-
punten. . 
Het eerste minpunt is dat veel culturele activiteiten maar door een klem deel 
van de bevolking worden beoefend. Er zijn daarom relatief grote steek
proeven vereist om een nauwkeurig beeld te verkrijgen. Hiermee ha?gt een 
tweede moeilijkheid samen, namelijk dat het lastig is om gedetailleerde 
vragen naar deelname te stellen in een algemeen bevolkingsonderzoek. Vragen 
naar cultuurdeelname zijn daarin vaak opgenomen als onderdeel van vragen 
naar de gehele vrijetijdsbesteding of leefsituatie. In een bevolkingsonderzoek 
is het daarom praktisch onmogelijk gedetailleerde vragen te stellen over de 
bezochte voorstelling of accommodatie, of het genre waarnaar de voorke~r 
uitgaat. Een derde nadeel van bevolkingsonderzoek naar cultuurdeelna':le IS 
gelegen in de validiteit en betrouwbaarheid van de _gegevens:. f!et IS te 
verwachten dat gegevens uit bevolkingsonderzoek m vergeliJking met 
gegevens uit publieksonderzoek flinke vertekeningen zullen vertonen als 
gevolg van vergeeteffecten, sociale wenselijkheid en een reeks van 
respons-tendenties (Nederhof, !981 ). Dit zal vaker voorkomen naarmate de 
ondervraagden minder met hun neus op een concrete situatie gedrukt worden. 
Verwacht mag worden dat gegevens over cultuurdeelname in een bevolkings
onderzoek over het algemeen veel te lijden hebben onder sociale wense
lijkheid, dat is de neiging zich mooier voor te doen dan men is. Cannell, 
Oksenberg & Milier (1981) laten dit zien aan de hand van vragen naar het 
lezen van boeken. Bij een concretere vraagstelling halveren de ondervraagden 
het aantal boeken dat ze gelezen zeggen te hebben. Een geschikte manier om 
de vragen te preciseren is ook de vorm van een tijdbudget of een dagboek, 
maar daarmee zijn hoge eisen aan de bereidwilligheid van de ondervraagden 
gesteld. 
In het licht van de minpunten van het bevolkingsonderzoek heeft het 
publieksonderzoek tenminste twee voordelen. Het is van de o_ndervraagden 
bekend dat zij zijn aangetroffen op een plaats waar consumptie van cultuur 
plaatsvindt en het is gemakkelijk te weten te komen wat de aard van het 
aanbod was waarnaar hun belangstelling uitging. Voor nieuw op te zetten 
onderzoek is daarom een opzet van publieksondervraging, gekoppeld aan de 
ondervraging van een controlegroep, aan te bevelen. 

2.2.4. Het empiristisch karakter van het cultuurdeelname-onderzoek 

De vierde en laatste reden waarom de traditie van onderzoek naar cult~~r
deelname niet de verhoopte inzichten heeft opgeleverd is het zeer empms
tische karakter ervan. Het cultuurdeelname-onderzoek is als het ware op~ezet 
vanuit de gedachte dat als je mensen maar vaak en op verschillende manieren 
vragen stelt over cultuurdeelname, daar vanzelf een coherent beeld uit naar 
voren komt. Meer algemeen geldende uitspraken zijn op zijn hoogst achteraf, 
als conclusie van onderzoek gepresenteerd en lijken zelden als hypothesen 
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daaraan vooraf te gaan. In dit licht valt ook de bovengeschetste keuze van 
analysetechnieken te verklaren: men wil zich vooraf niet vastleg~en op 
informatieve onderzoekshypothesen, en meent dat de data wel voor zichzelf 
zullen spreken. Een dergelijke keus wordt vaak beargumenteerd (Wippler, 
1968· Welters & Eykman, 1978) door erop te wijzen dat over cultuurdeelname 
nog ~iet zoveel bekend is en de onderzoekstraditie zich in een explorerende 
fase bevindt. Ook verdedigt men deze strategie met de redenering dat er op 
het specifieke terrein van cultuurdeelname helemaal nog geen goed gefor
muleerde theorieën bestaan. 
Op die argumentatie is wel wat af te dingen. Het is allereerst de vraag of men 
in een situatie van werkelijke onwetendheid wel ver komt met een lukrake 
methode. Juist het onbekende moet tegemoet getreden worden met een 
hypothese, of liever: met verschillende hypothesen. Maar de si~uat~e van 
onwetendheid doet zich in feite helemaal niet voor en heeft zich m het 
verleden ook helemaal niet voorgedaan. We beschikken immers over de 
resultaten van een groot aantal onderzoeken waarop is voort te bouwen. En 
toen dat nog niet het geval was, beschikte men over voldoende alledaagse 
kennis om informatieve hypothesen op te stellen. Een zaak waarop na a~~oop 
van onderzoek vaak door buitenstaanders wordt gewezen, wanneer ZIJ de 
resultaten van onderzoek 'triviaal' noemen. 
Deze buitenstaanders hebben gelijk. Veel conclusies van sociaal-wetenschap
pelijk onderzoek, ook van onderzoek naar cultuurdeelname, zi)n triviaal te 
noemen. Zij maken deel uit van de common sense. Maar deze bUitenstaande:s 
hebben ongelijk als zij 'triviaal' gelijkstellen met 'al bekend' of 'waar'. Het IS 
niet moeilijk aan te tonen dat in common sense tegenstrijdigheden zitten of 
dat strijdige hypothesen beiden kunnen overeenstemmen met common sense. 
'Triviaal' is veeleer equivalent met 'dat kan ik me wel voorstellen' dan met 
'waar', en in die zin een waarmerk van goed onderzoek. De opgave voor 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek lijkt eerder aan te tonen welke ~yp~
thesen uit de alledaagse kennis het meest overeenkomen met de werkeliJkheid 
en dat dit resultaat stabiel is in meerdere onderzoeken, dan het formuleren 
van hypothesen die met de common sense strijdig zijn. . 
Het bestaan van common sense-opvattingen over cultuurdeelname laat z1en 
dat er wel degelijk theorieën over cultuurdeelname bestaan. Ieder~en kan zo 
een aantal hypothesen over cultuur uit zijn mouw schudde~. Het IS de .~u?st 
deze te systematiseren tot een algemene, verklarende theone en de striJdig
heden tot concurrerende hypothesen uit te werken. 
Er is nog een andere reden waarom het onjuist is _te zeggen d~t er op het 
gebied van cultuurdeelname (of welk ander gebied van socmal-w~ten.~ 
schappelijk onderzoek dan ook) geen theorieën bestaan. Men heeft hierbiJ 
wellicht het oog op specifieke uitspraken van de soort "personen met een 
universitaire opleiding gaan tien keer zo vaak naar een museum dan personen 
met alleen lager onderwijs". Dit soort uitspraken is inderdaad slechts na 
onderzoek beschikbaar. Maar cultuurdeelname is ook te zien als een vorm 
van algemener optredende verschijnselen. Een voorbeeld hiervan is het 
onderzoek naar bezichtiging van monumenten (Ganzeboom, 1982a, 1983a). 
Het is het moeilijk gedetailleerde uitspraken over deze vorm van c_ult~rele 
activiteit in de literatuur aan te treffen. Wanneer men echter het bez1cht1gen 
van monumenten ziet als een vorm van culturele activiteit, zijn daarvoor 
soortgelijke hypothesen toepasbaar als voor uiteenlopende verschijnselen als 
museumbezoek, theaterbezoek en lezen. 
Men kan in deze veralgemening verder gaan. Cultuurdeelname is een vo~m 
van menselijk keuzegedrag en hierover is vanuit onderzoek in de psychologie, 
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economie en sociologie tamelijk veel bekend. Alle uitspraken die algemeen 
gelden voor keuzegedrag, zijn ook van toepassing op specifieke vormen 
daarvan, zoals culturele activiteit. Aan deze kennis zijn hypothesen voor 
onderzoek te ontlenen. Natuurlijk heeft men aan deze hypothesen over 
keuzegedrag alleen niet genoeg: zij moeten vertaald worden voor het veld van 
onderzoek. Algemene theorieën treft men echter in het onderzoek naar 
cultuurdeelname vooralsnog zelden aan. 
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Hoofdstuk 3 

EEN THEORIE VAN CULTUURDEELNAME 

Culturele activiteit is een vorm van menselijk keuzegedrag. Het lezen van 
een boek of een tijdschrift, het bezoeken van een museum of een theater, of 
de aanschaf van een schilderij is een beslissing om tijd, geld en moeite in die 
activiteit te steken en niet te besteden aan andere gedragsvormen. Omdat 
cultuurdeelname een vorm van keuzegedrag is, kan het bestudeerd worden 
met behulp van algemene theorieën over menselijke keuzegedrag, waarvan er 
in de psychologie, economie en sociologie verschillende voorhanden zijn 
(vergelijk Homans, 1974; Kaufmann-Mall, 1978). Volgens deze theorieën ligt 
aan de keuze voor een bepaald gedragsalternatief een rationele afweging van 
kosten en baten ten grondslag. Iedereen streeft naar een zodanige combinatie 
van gedragsalternatieven, dat daaraan zoveel mogelijk nut, het verschil tussen 
kosten en baten, te ontlenen valt. 
Een dergelijke uitspraak is op zichzelf een lege formule. Zij krijgt pas 
inhoud, wanneer voor elk gedragsalternatief de kosten en baten bekend zijn 
en wanneer per individu kan worden aangegeven hoe zwaar de kosten en 
baten wegen. In dit hoofdstuk wordt een theorie van cultuurdeelname 
ontvouwd, die vier elementen van de beslissing tot deelname aan culturele 
activiteiten in ogenschouw neemt: 
a. De tijdkosten van deelname. 
b. De geldkosten van deelname. 
c. De kosten (de geestelijke inspanning) en de baten (het plezier) die 

verwerking van culturele informatie met zich meebrengt. 
d. De kosten (statusverlegenheid) en baten (statusverlening, gedragsbeves-

tiging) die voortkomen uit de sociale drempels bij cultuurdeelname. 
In de volgende paragrafen zijn de vier basishypothesen over keuze voor 
cultuurdeelname verder uitgewerkt. Elk van de vier hypothesen leidt daarbij 
tot empirisch onderzoekbare voorspellingen. 

3.1. Geld- en tijdkosten van cultuurdeelname 

Twee (noodzakelijke) voorwaarden voor deelname aan culturele activiteiten 
zijn dat men de beschikking heeft over een voldoende hoeveelheid geld èn 
over een voldoende hoeveelheid tijd. Hoewel het om twee onderscheiden 
condities gaat, die elk tot verschillende karakteristieken van culturele 
publieksgroepen leiden, worden ze hier in één paragraaf behandeld. De reden 
daarvoor is tweeërlei. Een eerste reden is dat tijd en geld via soortgelijke 
mechanismen werken. Ideeën over prijzen, budgetten en alternatieven in 
consumptie zijn op beide toepasbaar. De tweede reden om ze gezamenlijk te 
behandelen, is de veronderstelling dat de inrichting van het tijdbudget in 
belangrijke mate afhankelijk is van het beschikbaar inkomen. 
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Figuur 3.1a: Indifferentiecurven en de budgetlijn. 

Goed A 

------,~----- ·------~--- ------·-------- -----·----- ---~~---·-··-

Figuur 3.1b: Indifferentiecurven en prijsverandering. 

Goed A 
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Figuur 3.1c: Indifferentiecurven en budgetverandering. 

Goed 8 

* a b 

-------------------------

Goed A 

------------------~---- ~ ----~--~--------

------------------------------
Figuur 3. 1d: Indi fferenti ccurven en vcrschillen in consumpt i c tu'iSen budgetgroepen 
van verschi t lend gcpri jsde goederen. 

Goed 8 l1 

Goed A 
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3.1.1. Geld en consumptie 

Het principe ':'an de invloed van financiële belemmeringen en mogelijkheden 
op consumptJe en cultuurdeelname als vorm daarvan behoeft niet veel 
~oelichting. Als men veel geld moet betalen om ergens gehruik van te maken 
IS deelname minder waarschijnlijk. Naarmate men echter een hoger inkome~ 
heeft en zich deelname gemakkelijker kan veroorloven is de deelname weer 
":~arschijnlijker. Verschillen in culturele activiteit tus~en inkomensgroepen 
ZIJD groter, als deelnemen duurder is. Ter nadere toelichting van deze 
algemene hypothesen is het zinvol om enkele elementaire micro-economische 
modellen van consumptieve beslissingen naar voren te halen. 
Volgens deze micro-economische modellen is consumptie een kwestie van 
het optimaliseren van nut uit aan te schaffen goederen. Het nut van twee 
alternatieve goederen A en Bis aangegeven (figuur 3.la) via de indifferentie
curven I. Dit zijn functies die combinaties van goederen A en B aangeven die 
een gelijk nut opleveren. Deze indifferentiecurven zijn bolvormig naar de 
oorsprong: naarmate men meer van A (respectievelijk B) aanschaft des te 
meer B (respectievelijk A) is vereist om tot eenzelfde hoeveelheid nut te 
komen. Het beschikbare budget voor A en B laat zich, bij constante prijzen 
van A en B, verdelen over de twee goederen via een lineaire combinatie van 
aan te schaffen goederen, die zich figuur 3.la laat voorstellen als een rechte 
(de budgetlijn 1). De verhouding tussen A en B levert maximaal nut, indien 
de rechte raakt aan de hoogst gelegen indifferentiecurve. Uit dit model zijn 
een aantal afleidingen mogelijk. 
Een eerste afleiding uit dit model betreft het effect van prijsverandering. 
Dat laat zich in de figuur 3.lb voorstellen als een rotatie van de budgetlijn 
(/*). Het gevolg is dat een andere combinatie van hoeveelheden van A en B 
optimaal wordt. De hoeveelheid van het duurder geworden goed A neemt af 
en die van (het relatief goedkoper geworden) goed B neemt toe. Als één 
culturele activiteit duurder wordt ten opzichte van andere, zullen minder 
mensen aan die eerste activiteit deelnemen. Onder de veronderstelling dat 
twee goederen een gelijk nut per eenheid opleveren, geldt dit niet alleen voor 
(dynamische) prijsveranderingen, maar ook voor (cross~sectionele) prijs
verschillen. 
Een tweede afleiding handelt over inkomensverandering. Het effect daarvan 
laat zich in figuur 3.lc voorstellen als een verschuiving van de budgetlijn (1*). 
De verandering die dat teweeg brengt, is dat van beide goederen meer wordt 
aangeschaft. Bij een toename van het beschikbare inkomen zal daarom meer 
aan culturele activiteiten worden deelgenomen. Onder de aanname dat de 
~ndifferentiecurven gelijkblijven en dus het nut van beide goederen voor alle 
Inkomensgroepen gelijk is, geldt deze hypothese over verandering in 
beschikbaar inkomen ook voor (cross-sectionele) verschillen tussen inkomens
groepen. 
Een derde resultaat dat zich met behulp van het indifferentiecurven-model 
laat afleiden is dat de verschillen tussen inkomensgroepen wat betreft de 
aangeschafte hoeveelheid groter zullen zijn voor hooggeprijsde dan voor 
laag~eprijsde goederen. Een prijsverhoging heeft voor het dure goed A een 
~elat1ef groter effect dan een prijsverlaging voor het goedkope goed B. De 
mvloed van beschikbaar inkomen op consumptie is afhankelijk van de prijs 
van h~t. a.an te schaffen goed. Om dit te zien, dient men in figuur 3.Id een 
ver~':'IIJkm~. te maken tussen de budgetcurven I die onder 45 graden lopen 
(geliJkgepnJSde goederen) en de curven die gelden voor ongelijk geprijsde 
goederen 1*. Voor een 'dure' culturele activiteit zal een prijsverhoging relatief 
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groter gevolgen voor de deelname inhouden dan een prijsverlaging van een 
'goedkope' cultuurvorm. 

De prijs van cultuurdeelname 
Willen we het bovenstaande micro-economische model toepassen op culturele 
consumptie, dan is het noodzakelijk de (geld)prijzen van verschillende 
culturele goederen te bepalen. Hoewel de overheid in een groot aantal gevallen 
het merendeel van de kosten voor haar rekening neemt, betaalt ook de 
gebruiker een bijdrage, die nogal uiteenloopt per voorziening [1]. Bibliotheek
gebruik is nagenoeg gratis, maar een operabezoek kan wel enkele tientjes 
kosten, zeker wanneer men bijkomende kosten voor omlijstende activiteiten 
rekent (kleding, diner, vervoer). Relatief duur maar toch betrekkelijk veel 
voorkomend is de aanschaf van boeken. De duurste vorm van cultuur
participatie is waarschijnlijk de aankoop van beeldende kunst, waarvoor toch 
vaak minimaal enige honderden guldens op tafel gelegd moet worden. 
Naarmate culturele voorzieningen duurder zijn, zal de deelname eraan 
geringer zijn en meer voorbehouden aan groepen met hogere inkomens. Het 
eerste gedeelte van deze uitspraak lijkt wel bevestiging te vinden in onder
zoeksresultaten. Zo onderzocht Goudriaan (1985) de gevolgen van een 
prijsverhoging in vier Rotterdamse musea en constateerde een daling van het 
publiek. In ander werk (Goudriaan & De Kam, 1983; Goudriaan, I 984) schat 
dezelfde onderzoeker de prijselasticiteit van museumbezoek op .20 à .25: een 
verdubbeling van de prijs levert 20%-25% minder bezoek op. Uit onderzoek 
is echter tot op heden nooit het beeld naar voren gekomen dat het inkomen 
een belangrijke differentiatie in cultuurdeelname teweegbrengt. In het 
Rotterdamse onderzoek waren het zelfs eerder de hogere inkomensgroepen die 
wegbleven dan de groepen met lagere inkomens. In het algemeen geldt, dat 
sommige groepen met zeer lage inkomens, zoals studerenden, zelfs behoren tot 
de topconsumenten van cultuur. Deze positie is gedeeltelijk te verklaren door 
bestaande reductieregelingen (Cultureel Jongeren Paspoort), die op stude
renden en schoolgaanden van toepassing zijn. Maar ook in andere groepen 
geldt dat, bij gelijkblijvend niveau van opleiding en beroep, het inkomen 
meestal geen invloed heeft op de cultuurconsumptie. Slechts bij zeer dure 
vormen van cultuurconsumptie, zoals het kopen en huren van kunst, is een 
sterk effect van inkomen aangetroffen (Welters & Eykman, 1976, 1978). 
Er zijn verschillende redenen aan te voeren voor het ontbreken van 
inkomenseffecten. De eerste is dat veel culturele activiteiten mogelijk zo laag 
geprijsd zijn dat er nauwelijks nog invloed van de prijs uitgaat. De tweede is 
dat veel metingen van cultuurdeelname niet in termen van geldelijke uitgaven 
zijn gegoten, maar in termen van frequentie en tijdbesteding. Eventueel 
bestaande inkomensspecifieke verschillen verdwijnen op die manier enigszins 
uit het zicht. Een derde reden kan zijn dat men niet eenvoudigweg uit moet 
gaan van het inkomen, maar van het discretionaire inkomen, ofwel het ter 
beschikking staande geld budget. Maar de belangrijkste reden is mogelijk dat 

(1) De prijs van cultuurdeelno:~.me is, naast de spreiding van de voorz:ieningenstructuur, het 
belangrijkste beleidsinstrument van de overheid geweest om de deelname te bevorderen van sociale 
groepen die relatief cultureel inactief zijn. Het is duidelijk dat veel culturele goederen weinig 
aftrek zouden hebben, als z:ij tegen werkelijke productiekosten zouden worden aangeboden. Het 
CBS (1982) berekent dat de overheid aan een gemiddelde bibliotheekuitlening fl. 3,19 bijdraagt, 
aan een gemiddeld toneelbezoek fl. 49,:;;:, a:m een gemiddeld concertbezoek fl. 80,= en aan een 
gemiddeld operabel'.oek zelfs fl. 131,:;;:. Deze bedragen staan in geen verhouding tot de 
toegangsprijzen die de consumenten zelC moeten betalen: een groot deel van de kosten voor 
cultuurdeelname komt voor rekening van de collectieve lasten. 
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het inkomen ook via het tijdbudget een invloed heeft en wel een negatieve 
(zie hieronder). Hogere inkomensgroepen hebben niet alleen meer geld voor 
cultuur te beschikking, maar ook voor andere dingen; door hun hogere 
consumptie van alternatieven blijft er geen tijd meer over voor culturele con
sumptie. 

Geldbudgel/en 
De aangegeven consumptietheorie is verder te nuanceren door niet uit te gaan 
van een ongedeeld inkomen, maar van een geldbudget. Van een geldbudget 
is sprake wanneer slechts een bepaald deel van het inkomen beschikbaar is 
voor (culturele) bestedingen. De rest wordt als het ware opgesoupeerd door 
primaire uitgaven, die door de culturele consumptieve bestedingen niet in het 
gedrang mogen komen. Het effectieve geldbudget is af te meten aan dat deel 
van het inkomen dat overblijft na aftrek van vaste lasten (verwoning, voedsel, 
afbetalingen) en uitgaven voor primaire behoeften voor de leden van het 
huishouden. De effectieve werking van het financiële mechanisme is dan tot 
dat deel van het geldbudget beperkt, waarover men op korte termijn vrij kan 
beschikken. Het is goed mogelijk dat onder zo'n standpunt bepaalde groepen 
met een laag inkomen (bijvoorbeeld studenten) een relatief ruim geldbudget 
hebben. 
Wat valt er te zeggen over de ontwikkeling van geldbudgetten in historisch 
perspectief? In de afgelopen decennia hebben zich op het punten van het 
beschikbaar inkomen stormachtige ontwikkelingen voorgedaan. Het gemid
delde inkomen, gecorrigeerd voor de inflatie, was in 1980 ongeveer twee maal 
groter dan in 1955 (CBS, 1984: p. 180). Vanwege de gezinsverdunning (minder 
personen per huishouden) is het gemiddelde inkomen per hoofd van de 
bevolking natuurlijk nog sterker gestegen. De consequentie hiervan is dat alle 
goederen door de bank genomen goedkoper zijn geworden en dat daarom 
financiële belemmeringen, zo die er al zijn, in 1980 minder gewicht hebben 
dan in 1955. Naast de grote stijging van het gemiddelde inkomen is de 
opvallende nivellering van inkomens in de Nederlandse samenleving een goed 
gedocumenteerde ontwikkeling (Pen & Tinbergen, !977: 43 e.v.). Verdiende 
in de vijftiger jaren de bovenste I 0% van de inkomensverdeling nog 7 keer 
zoveel als de onderste I 0%, in de jaren zeventig was dit cijfer 5.5. De lagere 
inkomensgroepen zijn relatief welvarender geworden en de financiële 
drempels zijn vooral voor hen lager geworden. Aan de andere kant hebben de 
hogere inkomensgroepen wel relatief, maar natuurlijk niet in absolute zin 
positie verloren. Uit het gegeven van inkomensnivellering kan afgeleid 
worden, dat het belang van inkomen in vergelijking met andere variabelen, 
zo het al aanwezig was, over de tijd is afgenomen. Op basis hiervan kan men 
het optreden van een grotere cultuurspreiding verwachten, althans voorzover 
het de verschillen tussen inkomensgroepen aangaat. 

3.1.2. Tijd en consumptie 

Een tweede factor die van groot gewicht bij cultuurdeelname kan zijn, is de 
tijd die voor de deelname noodzakelijk is, in relatie tot de tijd die de 
potentiële deelnemer tot zijn beschikking heeft. In de traditionele economi
sche consumptietheorie wordt echter niet veel aandacht besteed aan de 
tijdsfactor. Men veronderstelt doorgaans dat de prijs van goederen en het 
inkomen van personen de enige restricties op consumptie zijn. Met de 
bijdragen van Linder ( 1970) en Becker & Michael ( 1976) is evenwel de visie 
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ontstaan dat tijd en geld als equivalente determinanten van consumptie gezien 
kunnen worden. Het verbruik van goederen kost niet alleen geld: _maa_r. ook 
tijd. zoals goederen geldprijzen hebben, zo hebben ze ook ltJdpnJzen, 
namelijk de tijd die nodig is voor consumptie. Consumenten hebben naas~ een 
geldbudget een tijdbudget, waarvan zij de besteding proberen te optima
liseren. De gehele analyse van consumptie, zoals hierbo_ven wee~~egeven voor 
de geld besteding, kan herhaald worden voor de bestedmg van liJd. Hoe meer 
tijd een ac~iviteit kos.t, des te minder mensen zu.llen de~~nemen en des te 
selectiever 1s het pubhek samengesteld naar beschikbare tiJd. . . . . 
De analogie tussen tijd- en geldbesteding is zeer bruikba_ar, m.aar ZIJ !s met 
volledig (vergelijk Schelling, 1973). De volgende versch1llen m relatle met 
cultuurdeelname zijn aan te geven: 
a. Er zijn tussen individuen geen initiële verschillen wat betreft beschikbare 

tijd (24 uur per dag), terwijl er wel initiële inkomensverschillen be~taan: 
b.Eike eenheid beschikbaar geld heeft dezelfde waarde. Het maakt niet Uit 

of men een schouwburgkaartje met de ene of met de andere gulden betaalt. 
Dat is niet zo voor de uren van de dag. Naar de schouwburg gaat men op 
een bepaald uur van een bepaalde dag. Dat uur kan meer waarde vertegen
woordigen dan een ander uur. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden tot 
tijdsvulling die er voor dat bepaalde uur best~~n. . . 

c. Tijd moét besteed worden wanneer ze voorbiJgaat, terwiJl men geld kan 
sparen. Evenzo is tijd veel moeilijker te lenen dan geld. 

d.Een laatste verschil is dat men van geld in beginsel nooit teveel kan hebben, 
terwijl teveel tijd negatief gewaardeerd wordt (verveling). 

Als we met deze overwegingen de vraag willen beantwoorden, welk budget 
belangrijker is voor de verklaring van cul~urele consumptie, is d~ conclusie 
niet eenduidig. Overwegingen (a) en (d) leiden tot de slotsom dat 10komens
verschillen van groter belang zouden zijn, terwijl (b) en (c) leiden tot de 
verwachting dat tijdverschillen van groter gewicht zijn. Gegeven het algemeen 
hoge inkomensniveau in Nederland en de relatief k~~ine inkomens
ongelijkheid, verwacht ik -- met Linder (1970) -- dat de tiJdsdruk over het 
algemeen belangrijker zal zijn. . . 
Om informatieve uitspraken over cultuurdeelname te kunnen afleiden Uit 
deze theorie, moet men allereerst beschikken over veronderstellin~en waarmee 
duidelijk wordt hoeveel tijd de consumptie van cultuur kost. Lm~er (1970) 
en Becker (1976) gaan in dit verband in op het punt dat d_e verhoudmg tus~en 
benodigde hoeveelheid tijd en geld per goed kan verschillen. Voor sommige 
goederen moet men veel geld neerleggen .terwijl ht;t genot ervan ~~ar kort 
duurt. Dit zijn geld-intensieve (dure) en tiJd-extensie_ve goe.d~ren. BIJ a_nd~~e 
moet men daarentegen juist veel tijd besteden en re_ la tie~ ":e1~11g ge_l?. Dit z1~n 
de tijd-intensieve en geld-extensieve goederen. D1~ activiteite~ ZIJn duur m 
de zin van tijdkosten. Het consumeren van cultuur IS volgens beide auteurs te 
rekenen tot de typische tijdintensieve goederen. Om aan cul~uurde.el_name ve~l 
plezier te beleven moet men hierin veel tijd steken en relatief. we101g geld, m 
vergelijking met bijvoorbeeld een avond in het café, gokken 10 een casino of 
een copieus diner. . . . . . . 
Cultuurdeelname moet in een aantal gevallen zelfs tot de zeer tiJdintensieve 
goederen gerekend worden. De paradoxale consequen~ie daarvan is .~at 
cultuurdeelname in financieel opzicht heel wel een 'infeneur goed' kan ZIJn. 
De consumptie van cultuur neemt af met het ~tijgen van ~e.t in_ko_men -~n 
daarmee met het afnemen van de beschikbare tiJd. Deze afleiding IS 10 stnJd 
met de hiervoor besproken traditionele consumptietheorie, waarin alleen naar 
geldkosten wordt gekeken en culturele activiteiten gerekend worden tot de 
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(luxe)go_e~eren waarvan de consumptie juist toeneemt als het inkomen stijgt. 
Het IS JUISt deze voorspelling die de hypothese over beschikbare tijd en 
cultuurdeelname interessant èn kwetsbaar maakt. Immers, hogere inkomens
gr_oep~n zijn in werkelijkheid cultureel actiever dan lagere inkomensgroepen. 
D1t fe1t is op zichzelf dus in strijd met de tijdkostentheorie. Als echter is aan 
te tonen dat het positieve verband tussen het geldbudget en inkomen 
vo~rt_ko_mt ':it de invloed van ac.hterliggende factoren die op culturele 
actlvJteJt en mkomen van invloed ZiJn (zoals de opleiding), kan de tijdbudget
gedachte wel degelijk van belang zijn bij de verklaring van cultuurdeelname. 
De theorie over tijdkosten doorstaat toetsing alleen, wanneer is aangetoond dat 
het verband tussen inkomen en cultuurdeelname: 

negatief is als de invloed van achterliggende variabelen constant is 
gehouden, 

- verdwijnt als de invloed van de beschikbare tijd constant is gehouden. 

De tijdkosten van cultuurdeelname 
Hoeveel tijd heeft men nodig om cultureel actief te zijn? In zijn algemeenheid 
is deze vraag ~3:tuurlijk niet te beantwoorden, dat kan slechts met het oog op 
b~paalde activiteiten. Toch valt over sommige tijdprijzen tevoren een 
u~tspraak te doen. Het zijn vooral de uitgaansactiviteiten (theater, concert, 
bwscoop) d_ie een gefixeerde tijdprijs met zich meebrengen: een voorstelling 
duurt tenmms te twee uur. Zo'n eis geldt voor geen andere activiteit, zelfs niet 
voor museumbezoek. In de praktijk zal museumbezoek hiervan overigens niet 
veel verschillen: volgens gegevens van het Tijdbestedingsonderzoek I 980 
besteedde 50% van de deelnemers aan theater, bioscoop en museum tenminste 
I 0, respectievelijk 8 en 6 kwartieren aan deze activiteit. Een activiteit als 
lezen haalt 8 kwartier. Op basis van deze tijdprijzen mag derhalve verwacht 
":orden dat deelname aan uitgaansactiviteiten minder frequent zal plaats
vmden dan aan ander activiteiten en dat het publiek meer geselecteerd zal zijn 
naar beschikbare tijd. 
Nadere voorspellingen over de invloed van tijdsdruk op cultuurdeelname kan 
n:en afleid~n •. ":anneer rekening wordt gehouden met het tijdbeslag dat de 
d1verse activiteiten leggen op het tijdstip van de dag. Hierbij lijkt de 
veronderstelling redelijk dat men voor het bezoek aan theater en concert een 
veel zwaardere aanslag op het tijdbudget moet doen dan voor het lezen van 
boeken of het bezoek van musea. Dit is ook waar, wanneer men evenveel tijd 
aan beide activiteiten kwijt is. De tijd voor theater en concert telt zo zwaar 
omdat zij aaneengesloten en op een spitsuur moet worden besteed. Het lezen 
van een boek kan in overschietende momenten gebeuren en kan bovendien 
nog gecombineerd zijn met sommige andere activiteiten (uitrusten, muziek 
luisteren). Museumbezoek vraagt per keer minder tijd, en kan worden gedaan 
op tijdstippen van eigen voorkeur (weekend, vakanties). 

Tijdbudgetten 
Nadere voorspellingen over de invloed van tijd op cultuurdeelname kan men 
ook. afleiden wat betreft de consument. Zoals gezegd, beschikt iedereen in 
begmsel over dezelfde hoeveelheid tijd. De indeling daarvan verschilt echter 
~er individu en de sociale posities die men inneemt. Dat leidt tot voorspel
lmgen ov~r verschillen tussen maatschappelijk herkenbare groepen, alsook tot 
voorspellingen over historische ontwikkelingen. We moeten dan allereerst een 
onde~scheid te. maken tussen beschikbare vrije tijd en tijd nodig voor 
verplichte bezigheden; persoonlijke verzorging (relatief constant over 
personen), arbeidsverplichtingen en huishoudelijke taken. Een voor de hand 
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liggende veronderstelling is dan dat jongeren die niet in het arbeidsproces zi_j_n 
opgenomen en ook geen gezin te verzorgen hebben, over relatief veel vnJe 
tijd beschik~en. Ook kan m~n verw~chte':" dat ouderen soms op gron~ van ~~n 
arbeidspositie (werkloosheid, penswnenng), o~ vanw~_ge hun gezmsposJtJe 
(geen opgroeiende kinderen meer) cultureel actlever ZIJn. . . 
Becker (1976) en Linder (1970) geven ook hypothesen over. wat ZIJ. 311s een 
trend in beschikbare vrije tijd zien. Zij menen dat de _bes~hJkbare tiJd voor 
cultuur in de afgelopen decennia over het geheel gez1en IS afgenomen. :~Is 
argument voeren zij aan dat de totale arbeidstijd voor werkenden nauwei_IJks 
is verminderd en dat daarnaast een groter aantal personen aan h~t arbeJ~~
proces is gaan deelnemen (vrouwen). In te~enste!ling tot de beschikbare tiJd 
is het beschikbare inkomen wel gegroe~~- D1t ~eeft gevolgen voor de 
consumptie en de daaruit voortvoerende tljdbestedmg. Het ~an ook. ?on.s.e
quenties hebben voor de te verkiezen verhouding tussen arbeid e_n vn!~ tiJd. 
Wanneer men per uur arbeid veel kan verdienen, z31.1 m~.n geneigd ZIJn om 
meer te gaan werken en de geringer wo~d<:nd~. Vf!Je tiJd te bes.teden aan 
consumptie die relatief veel geld en we1mg tiJd kost. Men rUilt het ter 
beschikking gekomen en daarmee minder kostbare .. in~_omen ~eg en de 
schaarsere tijd. Op deze manier is te verklaren waarom b!! StiJgen~e m~om~':"s 
het leven steeds gehaaster is: men bespaart zov~el mogeliJk op le~1ge t1!d, tiJd 
waarin men geen inkomen verwerft ':" o~k niet va~ con~umptle gemet. De 
consequentie van dit alles zou in de h1stonsch~. ontwikkeling van de omvang 
van cultuurdeelname terug te vinden moeten. ~IJn.: deze Z?~ tengevolge van de 
toenemende tijdsdruk verminderd moeten ZIJn, m het biJzonder waar het de 
tijdintensieve vormen betreft. 

3.1.3. De bereikbaarheid van culturele voorzieningen 

Een aspect van cultuurdeelname dat een beroep doet op zo~el_het geld- a!s 
het tijdbudget is de bereikbaarheid van de cultu.rele voorz1enmgen. Het. IS 
mogelijk over culturele voorzieningen te denken m de vorm van al da~ m:t 
(voor een bepaalde persoon) aanwezig, maar een g~aduele bena_denng IS 
informatiever. Het culturele aanbod is dan te karaktenseren op ba~JS van het 
geld en de tijd die het de potentiële bezoeker kost om het te bereiken. Men 
kan aannemen dat de kosten zullen stijgen met de afstand tussen _de betref
fen de voorziening en de cultuurconsument. Deze afstand zal verschillen !uss:n 
voorzieningen en tussen personen. Sommige faciliteiten b~vinden ~1ch m 
dichtbevolkte gebieden en hebben daarmee een groter J?Otenueel pubhek dan 
faciliteiten in een dunbevolkt gebied. Pe~s~nen verschillen Of;' g~ond van het 
wonen in een gebied met veel of met we1mg culturele vo?rz1enmgen. 
Het is moeilijk om voor iedere persoon het tot~le besc~1kbare aanbod van 
culturele faciliteiten te kwantificeren naar be~eJkbaarhe'?· Aan cultuur kan 
men deelnemen via een groot aantal kanalen. U!! de v_eelhe1d :-:,an aanbod. volgt 
dat het aanbod als zodanig niet een erg belangnJke differentierende v~nabele 
kan zijn, wanneer het om de verklaring. van. cultuurdeelname ga~t. W1e op de 
een of andere manier van cultuur gebruik wil maken, moet daar m. Nederla_nd 
gemakkelijk in kunnen slagen. Maar per voorziening of _categon~ voorzJ~
ningen zijn natuurlijk wel belangrijke verschillen m bereikbaarheid 

mogelijk.[2] 

(2) De kwestie van de ruimtelijke spreiding van culturele voorzieningen \: r~~ groot ~rak
ti:sch-politiek belang. Het is steeds een uitgesproken doel van overheide e el gewees om 
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Wanneer men de invloed van de bereikbaarheid van culturele voorzienin en 
~p cultu~rdeelna_me direct wil bepalen, kan men per ondervraagde kwa;ti
h~~~~n . o~ bere1k~~ar bepaalde voorzieningen zijn. Voor de voorzieningen 
publiekdJb~~ dat ~IJ getarakteriseerd zijn naar het potentieel te bereiken 
bereikb~re ypot. e~en omen erop neer dat men deelneemt aan gemakkelijk 

P bi . k voorzienmgen e~ dat voorzieningen met een grote potentiële 
u 1.e sgroep ook veel pubhek trekken. 

Het 1~ o?k m~gel!jk om variabelen te zoeken die de bereikbaarheid van 
~~~rzieni_ngedn mdbiCer~n. _Een belangrijke indicator voor bereikbaarheid van 

uur IS e ur anJsatJegraad In meer versled J .. kt b' d 
~~~;~ijds potentiële be':?ekers ~~n ~roter aantal v~oizie~i;:e~e b~~nez;l~ee~ 
hebb k h~ben en anderziJd~ vo~rzieningen een grotere potentiële klantenkring 
met ~nk eJe veronderstelling IS eenvoudig te toetsen en in overeenstemming 
d I e en e gegevens over cultuurdeelname; er bestaat een verschil in 

ee name tussen ~~sterdam en 'de provincie', tussen het westen van h 1 
en de and<:;re regio s en tussen stad en platteland in het algemeen et and 
De ~r~~? 1~ of de bereikbaarheid van het aanbod ook werkelijk een groot 
f~~~l 10 _e schaal leg_t. Er bestaat tenminste één onderzoek (Stoppelen burg 

• waa_rm. systematisch geprobeerd is het gewicht van de bereikbaarheid 
van voorzienmgen te bepalen Daa t . . 
bere i kb h . d . . . r oe IS voor Iedere ondervraagde de 

aar ei van voorzwnmgen op een viertal gebieden (toneel concert 
mus~~~ monumenten) g_ekwan.tificeerd. De bevinding was dat niet 'alleen d~ 
~prei 1 ~g van ~oorzieningen m ons land betrekkelijk evenwichtig is maar 
n~~~ns .at de mvloed van de wèl aangetroffen verschillen in het v~orzie
Hi ennn:eau op de .. deel!lame betrekkelijk gering is. 
in:l~~~e v~n n~tuu:~Ibk n~e~dde onjuisth~id _van de veronderstelling over de 
b er:t aar et van voorztenmgen aangetoond, maar wel de 
r:iu~~~~ v~~~~anng~kr~cht. Voor de ~el_eidvoerende overheid betekent het 
verdere ve d' ~f.pe en udrg wel d~t ":'emig resultaat te verwachten is van een 

. r. IC mg van e voorzienmgenstructuur. Voor de verklarin van 
~:~~~~~~:nc~~~~~:~u~_rdeel~a.me is r~lev~nt dat de voorzieningenstructuur~n de 

a Ie wem1g gewicht m de schaal legt 
De hypothe~e over de bereikbaarheid van voorzienin~en kan men behalve 
~=~;o~:~ch~~len ~~~~sen voorzi~ning_en ook uitwerken naar verschillen tussen 
be h 'kk: me IJ naar. ~ctwradJUs. Algemeen geldt dat zij die ruime 
ri sc 1 _mg hebben over tiJd ~n ?eld, minder gehinderd zijn door belemme
aunt~e~1~e d~ea~~~~d t~t ~~orzienmge_n n;et zich meebrengt. Het bezit van een 
!i r 1 aar e1 van ~o.orzienmgen "ergroten. Ook deze voorspel
b~~~ver_h<:;t effe~t va~ autobezit IS door Stoppelenburg (1979) getoetst en dat 

wem1g gewicht m de schaal te leggen. 

ruimtelijke differentiatie in cultuurdeelname te b . . 
schappen een regionaal vestigingsbele'd t l''k ere~~en. Zo IS er voor orkesten en toneelgezel
de v.o~rstellingcn buiten de vaste stn~d e~a~~e IJ trtlJd een ve~plichting om een bepaald deel van 
vestJgmg va? accommodaties voor the~er : te aten P.laatsvmd~n. Om der;elfde redenen is de 
aan~o~ gesttmuleerd. Ook voor andere doorn ;oneert ~~ de gebt~d~n en plaats~n met weinig 
~preJ?mg van cultuuraanbod doorgevoerd· . h te b~:'erheld ~~subsJdte~r~e voorzt.enlngen is de 
m mmdere mate bij musea tentoon t Ir ' m .e lJZonder biJ de vesttgmg van btbliotheken en 
cultur~le v~orziening liggen' buiten d: :r:~s:~':ten en ~ilmhuize':·. Diverse andere vormen van 
gespretd; dtt geldt voor de aanwezigh .d e overheid, maar ZIJn naar hun aard al enigszins 
vestiging van boekhandels. Cl van monumenten, het filmaanbod in bioscopen en de 
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Samengevat: de kwestie van spreiding en bereikbaarheid van cultureel aanbod 
kan worden geïnterpreteerd in termen van tijd- en geldprijzen. Dat betekent 
dat moeilijker bereikbaar en minder gespreid aanbod een selectiever 
samengesteld publiek zal trekken. Tegelijkertijd zijn er overwegingen 
gegeven, die leiden tot de verwachting dat de door de geografische spreiding 
van het aanbod teweeggebrachte verschillen in ons land niet erg groot zullen 
zijn. 

3.1.4. Substituten voor cultuurdeelname 

De mate waarin men geneigd is tijd en geld uit te geven aan cultuurdeelname, 
zal mede afhangen van de aantrekkelijkheid en de relatieve prijs van 
beschikbare substituten, gedragsvormen die dezelfde genoegens kunnen 
verschaffen als cultuurdeelname. Hieronder kunnen gerekend worden: 
- Mediaconsumptie, televisie kijken, radio luisteren. 
- Het gebruik van afspeelapparatuur, video kijken, CD, plaat of cassette 

beluisteren. 
Een triviale, maar belangrijke constatering is, dat het aanbod van substituten 
voor cultuurdeelname in de afgelopen decennia spectaculair is toegenomen. 
Omdat het gebruik van substituten beslag legt op tijd en geld dat voor 
cultuurdeelname beschikbaar is, is alleen op grond daarvan te verwachten dat 
de consumptie van cultuur, met name van de geld- en tijdintensieve vormen, 
zal zijn afgenomen. Deze voorspelling is uit te werken tot een hypothese voor 
bezoek- en kijkcijfers door de jaren heen. Deze luidt dat er een negatief 
verband bestaat tussen deelname aan cultuur en consumptie van alternatieven. 
Specifiekere voorspellingen zijn af te leiden uit de veronderstelling dat 
sommige vormen van cultuurdeelname meer substituten hebben dan andere. 
Zo lijkt televisiekijken het meest ten koste te gaan van het film bezoek, omdat 
de beide gedragingen aan een gelijksoortige behoefte tegemoet komen en het 
aanbod gedeeltelijk hetzelfde (namelijk films) is. De substituutrelatie tussen 
bioscoopbezoek en televisiekijken is onderzocht door Drijgers & Van Raay 
(1984), die tot de conclusie komen dat elk procent stijging van het aantal 
televisietoestellen heeft geleid tot 0.5% daling in film bezoek. Goudriaan & De 
Kam (1983) en Goudriaan (1984) schatten soortgelijke elasticiteiten voor 
concertbezoek, theaterbezoek en museumbezoek. Zij komen juist tot een 
positief effect van uitgaven aan substituten op cultuurdeelname uit, die bij 
hen geïndiceerd zijn via de uitgaven aan 'ontwikkeling en ontspanning' 
binnen het gezinsbudget. 
Een vorm van cultuurdeelname waarvoor relatief weinig directe substituten 
lijken te bestaan, is daarentegen het lezen van boeken en tijdschriften. Voor 
de relatie tussen concertbezoek en het gebruik van afspeelapparatuur zou wel 
een substituutverhouding kunnen bestaan. Als de hypothese over het effect 
van substitutie opgaat, zal het concertbezoek afnemen, met name onder hen 
die beschikken over afspeelapparatuur. Uit eerder onderzoek (De Jager, 1967; 
Overste, 1973) is echter gebleken dat het bezit van afspeelapparatuur op 
individueel niveau allerminst samengaat met een gering bezoek aan concerten. 
Integendeel: slechts personen die over afspeelapparatuur beschikken, bezoeken 
concerten. Ook op geaggregeerd niveau lijkt er geen sprake van concurrentie. 
Het concertbezoek is in de afgelopen decennia, bij een stijgend gebruik van 
afspeelapparatuur, niet sterk afgenomen. Voor bepaalde onderdelen van 
concertsector, zoals de popmuziek, kan men gerust volhouden dat zij ontstaan 
zijn door en bloeien dankzij de verspreiding van afspeelapparatuur. 
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Men kan de positieve samenhan t I 
op sommige gebieden teru v~er~ssen cu tuurd~elname en mediaconsumptie 
voorspelde negatieve verbanJ ond nd 0~kachterhggende variabelen die het 
consumptie, hetzij via afs eela e:r ru en. D~ _bel.angstelling voor muziek
voor iedereen hetzelfde / . _PP a tuur, ~etz•J vm concertbezoek, is niet 
luisteren en zij kopen n~ch ~ZIJn mense~ d•e helemaal geen muziek willen 
mensen prefereren een hoog ~~::~k::~tJes, ?-~eh afspeel~pparatuur. Andere 
zowel veel concertkaart'es als af muz•e consumptie en kopen daarom 
individueel niveau een ~ositieve sje1~ 1afparatuur. Er bestaat weliswaar op 
maken van afspeelapparatuur re a Ie ussen co.~certbezoek en het gebruik 
van preferentie voor muziekc~n:: ~ezeE verdWIJnt onder constant houden 
dus een negatief verband tussen P te~r r kan dan !JP geaggregeerd niveau 
bestaan, terwijl er op individueel . me taconsu<?-!>t•e en cultuurdeelname 
Er is echter nog een andere rede~tveau een po~t.tteve rela!ie bestaat. 
consumptie en cultuurdeelname te v om e~n POSitieve ~el~tte tussen media
kan cultuurdeelname stimuleren om~:~~c t~n. Verspretdt_ng van substituten 
cultuur wordt vergroot Op de t aar oor de kennis en ervaring met 
van toepassing. De hel~ popcu~~~u~r va~ de ~opmuziek lijkt dit bij uitstek 
massamedia en het bezoek aan o wor t '?-'" of meer gedragen door de 
verkleind. Ook bij andere cult~u~~oncerten IS d~ardoor eerder .vergro~n dan 
toename van kennis een rol s ele ~men k~? dit effect van s!lmulermg en 
massamedia heeft de stimul~ . n. e roet. m omvang en verspreiding van 
ongetwijfeld ver root E . . nng en enn•stoename in de loop der tijd 
substitutie. g · rIS h•er eerder sprake van complementariteit dan van 

Deze redenering veronderstelt een ff 
mechanisme dan het beslag o t~'d eet van de massamedia via een ander 
Massamedia zouden bijdra en aap 'J e~ geld dat cultuurdeelname legt. 
verlaging van sociale drem;els d~ ~ergrot~ngb van de culturele competentie en 
is eerder een vergroting van deel na aar~oor estonden. Het voorspelde effect 
s!l_reiding van deelname zou uit dit ~~e ~n afname. Ook ee?- grotere sociale 
ZIJn. Op de werking van com I . . c van de. massamedia te verwachten 
volgende paragrafen nog uitvoe~i exi~elts- en soc~ale drempels wordt in de 
te constateren dat de werk in van gme g_egaan. Op ~ezeylaats is het voldoende 
plaats hoeft te vinden en hetgeffect v d~a~onsump_t•e niet alleen via substitutie 
de massamedia niet op voorhand eenadn 'de. groeb• m omv~ng en intensiteit van 

u• •g te epalen IS. 

3.1.5. Hypothesen over tijd en geld 

De veronderstellingen over de invloed van ld .. 
kunnen samengevat worden in de volg d gel en t•Jd. op cultuurdeelname 

en e a gemene Uitspraken: 

Naarmate men over meer geld en meer vri. . 'd h . 
zal men deelnemen aan culturele activiteiljl~. lij eschlkl. des le meer 

Naarmate de deelname een hoge geld ri. h I . . . . . .. 
tensiever is, zal de invloed van het P fJ ee l. lespectle~eltjk lijdm
sterker zijn. ge -. respecl/eveltjk lijdbudget 

Voor de activiteiten betekent dit dat activi · · 
samengestelde publieksgroep zullen hebb telt~n deen klemere en selectiever 
en tijdintensiever. en, as eelname eraan duurder is 
Deze hypothesen kunnen · d' 

v•a Irecte meting van geld- en tijdbudgetten en 
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overeenkomstige kosten getoetst worden. Anderzijds zijn ook determinanten 
aangegeven van besteedbaar geld en beschikbare tijd. Voor het geldbudget 
kwamen we dan terecht op de inkomenspositie en de verschillen in uitgaven 
voor primaire levensbehoeften, afhankelijk van de levensfase van het individu 
of het gezin (twee inkomens, aantal afhankelijke kinderen). Voor het 
tijdbudget kan men specifieke voorspellingen formuleren op grond van het 
al dan niet verrichten van beroepsarbeid, de belasting door jonge kinderen en 
de levensfase waarin men verkeert. 
Verder bestaat er een verband tussen de invloed van het tijdbudget en de 
invloed van het geldbudget op cultuurdeelname. Naarmate iemand meer geld 
tot zijn beschikking heeft, des te krapper is zijn tijdbudget De oorzaak 
daarvoor is tweeërlei. Ten eerste is er een trade-off tussen de twee. Personen 
die minder werken, hebben minder inkomen en juist meer vrije tijd en 
personen die veel werken hebben weinig vrije tijd en veel inkomen. 
Belangrijker is echter de tweede reden: het feit dat de beschikking over meer 
geld tot meer consumptie leidt, hetgeen weer een negatieve invloed heeft op 
de beschikbare tijd via de tijd die consumptie kost. 
Deze laatste veronderstelling is eveneens van belang bij het verklaren van de 
historische ontwikkelingen in cultuurdeelname en de sociale spreiding. Het 
inkomen van de gemiddelde Nederlander is de laatste decennia aanzienlijk 
toegenomen, in tegenstelling tot de hoeveelheid vrije tijd. Daarnaast is het 
door nivellering gelijker verdeeld geraakt over lagere en hogere inkomens
groepen. In relatie met de kostenfactor bij cultuurdeelname kan men daarom 
verwachten dat de deelname in cultuur is toegenomen, en voorzover 
afhankelijk van inkomensverschillen, meer gespreid is geraakt. Culturele 
activiteiten behoren echter ook tot de veel tijd vragende bezigheden. De 
verwachting daarbij is dat er een afname van de tijd besteed aan culturele 
activiteiten zal zijn, vooral onder de lagere inkomensgroepen, waarvoor de 
stijging van het consumptieniveau het grootst is geweest. Het tijdmechanisme 
werkt negatief op de cultuurspreiding. 
Ook de invloed van de aanbodstructuur kan via het tijd- en geldmechanisme 
worden verklaard. Naarmate men verder verwijderd is van een bepaald 
aanbod, des te meer tijd en geld kost het om dit bij te wonen, zelfs tot op het 
punt waarop dit onmogelijk is. We mogen verwachten dat een ruim tijd- en 
geldbudget voor dit soort problemen zal kunnen compenseren. 

3.2. Cultuurdeelname en informatieverwerking 

Cultuurdeelname is ook te beschouwen als een vorm van informatie
verwerking. Of men nu een boek leest, in een museum rondkijkt of naar een 
concert luistert, in alle gevallen wordt informatie door de cultuurconsument 
verwerkt. Over verwerking van informatie als psychologisch proces bestaan 
goed uitgewerkte theorieën (Moles, 1958; Berlyne, 1960, 1971, 1974; Berlyne 
& Madsen, 1973). De zogenoemde informatietheorie van cultuurdeelname 
(Ganzeboom, 1984a) onderzoekt welke gevoelens van waardering en plezier 
de verwerking van informatie op de waarnemers heeft. Een eerste basis
veronderstelling uit deze theorie is dat stimuli geschaald kunnen worden op 
basis van complexiteit. Complexiteit is kromlijnig verbonden met gevoelens 
van waardering: bij toenemende complexiteit nemen eerst de pleziergevoelens 
toe (de overgang van verveling naar afwisseling), maar na een zeker optimum 
nemen ze weer af en kan toenemende complexiteit negatieve gevoelens 
wekken (de overgang van afwisseling naar overstimulering). Figuur 3.2. geeft 
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Figuur 3.2: Relatie tussen complexiteit van en waarderl·ng voor 
informatieeanbod. 

veel 
waardering 
voor 
informatie 

weinig 
waardering 
voor 
informatie 

/lage 
complexiteit hoge 

complexiteit 

van de veronderstelde relati b ld 
dat Personen zich ondersc~ee.~n ee . Een tweede.basisver?nderstelling is 
capaciteit: personen met een 1 en _op gron? van m~ormatieverwerkings
meer plezier aan relatief co~~~!~re 'ëfor~aheverwerkmgscapaciteit beleven 
De verklaring die vanuit . e s !mu 1

• • 
tussen complexiteit en w de mf?rma.ttetheone wordt gegeven voor de relatie 
~addi, 1961; Fowler, 196a;rg~~~~~~~g~s 0~ 9~~~) fysiologische_ niveau (Fiske & 
mformatie brengt een activerin ' . J?e verwerkmg van complexe 
heeft wat betreft geactiveerdhe -~van het. organtsme teweeg. leder individu 
positieve gevoelens ontleent H~t een op_ttmaal punt, waaraan men de meest 
stimulering een evenwicht ro~dom ~~~am~me 1 streeft e~naar via selectie van 
en te bewaren. optima e acttvenngspunt te verkrijgen 
Op de toepassing van deze in oorspr h . . 
t~eorieë':l in een sociale context (Moles or9g5r.s~c o~~gtsche en fys!ol?gis~~e 
disserratte (Ganzeboom 1984a) .

1 
' . . ' our Ieu, 197.~) ben tk m miJn 

met bijkomende veronderstellin~~nv~~~; ~~gegaa~. ':et. bliJkt n:'ogel_ijk om 
mformatieverwerkingscapacite"t comp exiteit van sttmuh en de 
over cultuurdeelname af te lei~e~and~aarn~mers, een aantal voorspellingen 
zoeksgegevens overeenstemmen H: Joe met de gerapp_or_teerde onder
weergegeven. . Ieron er worden deze afleidmgen beknopt 

3.2.1. De complexiteit van culturele informatie 

Volgens de informatietheo · k · . 
de geboden informatie ~I-~ la~d~en sttmuh sch_alen naar complexiteit van 
waardering voor stimuli. e 1 ei tot v_oorspelhngen over verschillen in 
verhoging van complexitei~l oi~er waarden':l;8sverschillen tussen waarnemers: 
een zeker punt neemt de e e t ~an~ankehJk tot hogere waardering, maar na 
onder complexiteit vers~a waar ermg weer af. De vraag is dan verder wat 

n moet worden en hoe men complexiteit van 
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culturele informatie kan meten. Daarbij is een onderscheid tussen formele en 
semantische complexiteit gebruikelijk. 

Formele informatie 
Onder formele informatie verstaat men de vormen van de waargenomen 
stimuli. Voor de berekening van het formele informatiegehalte legt men de 
stimulus uiteen in een configuratie van waarneembare elementen. Bij een 
schilderij zijn dat bijvoorbeeld de zichtbare vormen en kleuren en de 
compositie. Muziek is een soort informatie die relatief gemakkelijk op de 
formele manier is op te vatten: het heeft een tekenrepertoire dat via een uit 
de muziektraditie komende notering al min of meer geformaliseerd is (Moles, 
1958). In de informatie-esthetica zijn maten ontwikkeld om de formele 
informatie kwantitatief te berekenen, gegeven een bepaald repertoire van 
tekens en de frequentie van vóórkomen van de tekens (Nake, 1974). Met 
experimenten is de relatie tussen op die manier gekwantificeerde informatie 
van kunstmatige stimuli en waardering ervoor herhaaldelijk aangetoond 
(Berlyne, 1974). 
Het is ook mogelijk de hypothesen voor de relatie tussen complexiteit van 
informatie en waardering te toetsen in een natuurlijke context. Door Bortz 
(1972), Schellekeos (1976) en Ganzeboom (1982a, 1984a) zijn voorspellingen 
uit de informatie-esthetica voor formele kenmerken toegepast op foto's van 
straatbeelden. Daarbij blijkt dat er een positieve relatie bestaat tussen gemeten 
complexiteit van straatbeelden en de waardering ervoor: visueel gevarieerde 
straatbeelden zijn hoger gewaardeerd dan straatbeelden met weinig visuele 
variatie. 

Semantische informatie 
Semantische informatie onderscheidt zich van de formele informatie doordat 
het geen objectief waarneembaar gegeven is, maar verwijst naar een kennis 
van symbolen waarover men als waarnemer al dan niet kan beschikken. Bij 
een schilderij kan men daarbij denken aan de voorstelling en het 'verhaal' 
dat eruit spreekt. Muziek is in deze zin over het algemeen arm aan beteke
nissen. Bij sommige muziekvormen speelt echter een verhaal een rol (bij 
dramatische muziekvormen als opera, maar natuurlijk ook bij 'program
matische muziek'), maar vaak ontbreekt het. Bij de meeste andere vormen 
van cultuuraanbod (theater, leesteksten) gaat het nu juist om de semantiek, 
het 'verhaal' .. Belangrijke betekenissen van culturele objecten kunnen echter 
ook buiten de directe observatie-ervaring zelf gelegen zijn. Te denken valt 
aan de traditie of stijl waarin een kunstobject tot stand is gekomen en kennis 
over de maker of uitvoerder. Zulke vormen van semantische informatie zijn 
over elke vorm van cultuur in te winnen, niet in het minst over muziek. 
Ook semantische informatie kan men naar complexiteit onderscheiden. De 
analogie ligt voor de hand. Betekenissen in een kunstwerken zijn in te delen 
naar gemakkelijk of moeilijk vindbaar. Het common sense denken over 
cultuurdeelname is geheel doortrokken met de veronderstelling dat men 
kunstvormen of kunstzinnige objecten kan onderscheiden naar gemakkelijk 
en moeilijk, licht en ernstig, traditioneel en vernieuwend. Deze noties kunnen 
alle in verband worden gebracht met verwerking van minder of meer 
complexe informatie. 
Desondanks is het niet eenvoudig kunstvormen op grond van semantische 
complexiteit te onderscheiden. Men zou graag beschikken over een geforma
liseerde procedure, waarmee de aan een kunstvorm of object verbonden 
betekenissen naar complexiteit zijn te schalen. Wanneer men hierover de 
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beschikking heeft zou met i f . h . 
complexiteit te k~antificerenn zfJ:~~~\·':~~e!t~che formule_s de semantische 
bereik te liggen. In mijn disse ·1 f ("l:, ec ter voorlopig nog buiten het 
alternatieve procedurestoegepas/a •e anzeboom, 1984a) heb ik twee 
a. De semantische complexiteit .v k 

deskundigen en/ of deelnemers. an unstvormen werd beoordeeld door 
b. Er werden assumpties gema kt d 

belangrijkste daarvan was ~at 01~:~·/ corplexiteit van ku~stvormen. De 
complex zijn dan moderne Dit is a ' wne e vormen en ObJecten minder 
abstracte vormen semantis~h com ~n te vl:'!len met de. v:ronderstelling dat 

In het onderzoek naar straatbeelde.i exer ZIJn dan reahst•sche. 
ontbreken van) semantische compie (~~nze7oom, 1982a, 1984a) werd (het 
traditionaliteit van de vorm evi x•. e•t. a g~meten aan de ouderdom en 
waardering van stadsbewo~e ng. Indicaties hiervoor blijken veel sterker de 
formele kenmerken. Hoe tra~it~~~:le~traatbeelden t.e voorspellen dan de 
waardering. Deze bevinding is . de vormgevmg, des te groter de 
semantische complexiteit te verkl~~nUJt de hy~?lhes.e. over de invloed van 
dat bij een grote hoeveelheid seman~?· ~Is .t?ehJk~r!tJd verondersteld wordt 
Er treedt overstimulerin o . IS~ e m ormat•e de waardering afneemt. 
omgekeerd aan die bij fo;mel~ _(~e fig~ur( ?.2). Deze veronderstelling is 
Met deze assumpties over sema~~is~~ma!te v•su.el~ v~riatie). 
bieden voor verschillen in om e complex•~el! IS ook een verklaring te 
mijn dissertatie (Ganzeboom, 1v9a8~~l~I!~~~~~telhng van. p~blieksgroepen. In 
van cultuurdeelname dat de pubrek 't ee_n vergehJkmg van 43 vormen 
exclusief naar opleiding als de ~- tgroe~e~ Iemer van omvang zijn en meer 
de te verwerken inforrr:atie hog~~ ~oor; aars _geschaalde complexiteit van 
relatief complexe cultuurvormen zi ·nas. m en•ge voo~b':elden te noemen: 
bezoek van experimenteel en politief th het lezen van opmieweekbladen, het 
moderne en hedendaa se kun t· . eater en h_et bezoeken van musea voor 
publieksgroepen. Als r~latief ~~i~;e hebben kleme en zeer hoog opgeleide 
van populaire gezinsweekbladen h;t ~ompl~x werden beoordeeld: het lezen 
bezichtigen van cultuurhistoris~he m ezoe_ van ope._-ette en blijspel en het 
culturele activiteiten zijn grot usea, de P~bheksgroepen van deze 
steld. er van omvang en mmder exclusief samenge-

3.2.2. Verschillen in informatieverwerkingscapaciteit 

De mate waarin een gegeven aanbod . f . 
is niet voor alle waarn van 10 orma!te waarnemers stimuleert 
afhankelijk van een aant~~;~~c~~;~~~de, m~ar ~en variabele grootheid e~ 
de informatieverwerkingscapaciteit va~: socm e en~erken. De factoren die 
groepen [3] worden onderverdeeld: en persoon epalen, kunnen in twee 

~- ~ang~boren vaardigheden in de verwerking van informatie 
. enn•s van en verwachtingen over de aangeboden informatie. 

fS) In de. theori~ over informatieverwerkin , 
mformatJecapacJteit bei'nvloeden nam l''k ft ~?~;{scheidt men nog een derde groep fa.ctoren die 
ale persoonlijkheidkenmerk ( exÎr e .IJ) ~~ lVI uele voorkeur voor een hoog stimuleringsniveau 
moge!~jk stimulering, Het is gee:v:~;:~~chaxtr~~erten str.even. op ~lle gebieden nnar zoveel 
O.O.OWIJSbare socinle categorie Ik d P te, zoals mtelhgentte, verbonden is a:m een 
het werk van Eysenck ( 1967)'. ga er aarom in dit verbnnd niet verder op in. Zie onder meer 
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Aangeboren vaardigheden in het verwerken van culturele informatie 
Culturele competentie is een eigenschap die in de loop van het leven te 
ontwikkelen is en daarom onder invloed staat van sociale factoren als milieu 
van herkomst en de opleiding. Het is echter niet ongebruikelijk om culturele 
competentie tenminste gedeeltelijk te beschouwen als verkregen door aanleg 
of zeer vroege socialisatie. Het voorbeeld bij uitstek van een culturele 
vaardigheid waarbij zowel aanleg als aanleren een rol speelt, is muzikaliteit. 
Aan de ene kant is muzikaliteit als een te ontwikkelen faculteit te beschou
wen, maar aan de andere kant als een talent dat in zekere mate in aanleg 
aanwezig moet zijn om te kunnen ontwikkelen. Muzikaliteit houdt in dat men 
relatief gemakkelijk muzikale informatie verwerkt: muzikale mensen leren 
gemakkelijker complexe muziekstukken te beheersen en raken eerder 
uitgeluisterd op eenvoudige muziek. Soortgelijke vaardigheden zijn ook 
voorstelbaar bij andere kunstvormen, bijvoorbeeld bij beeldende kunst, of 
architectuur. De aanwezigheid van specifieke talenten op beeldend gebied is 
wellicht wat minder duidelijk, maar men kent toch uit de alledaagse ervaring 
het verschijnsel dat sommige mensen meer 'feeling' voor visuele verschijn
selen hebben dan andere. 
De vraag is hoe over de invloeden van culturele aanleg op cultuurdeelname 
informatieve hypothesen zijn af te leiden en te toetsen. Een mogelijkheid is 
om deze talenten op directe wijze te meten en onafhankelijk het verband met 
cultuurdeelname te bepalen. Verder is het mogelijk voor bepaalde categorieën 
van cultuurdeelnemers aan te nemen dat zij over een grote competentie 
beschikken. Aannemelijk is bijvoorbeeld dat kunstzinnige aanleg ten 
grondslag ligt aan het kunstenaarsschap. Daaruit volgt dat personen die 
beroepsmatig of anderszins uiting geven aan kunstzinnige productie, over een 
relatief grote culturele competentie beschikken en daarom ook cultureel 
actiever zijn. De informatietheorie resulteert daarmee ook tot uitspraken over 
de invloeden van het beroep; in sommige beroepsgroepen (de kunstzinnige, 
niet noodzakelijk die met een hoog prestige) zal de cultuurdeelname groot 
zijn. 
Naast specifieke talenten als muzikaliteit en beeldende vermogens is er een 
algemeen talent dat van invloed is op het verwerken van (cognitieve) 
informatie: de intelligentie. Deze eigenschap kan gedefinieerd worden als het 
vermogen relatief snel en accuraat cognitieve informatie te verwerken. 
Intelligentie is een interessant verschijnsel, omdat de werking ervan algemeen 
is (van invloed op alle cultuurdeelnamevormen van cognitieve aard) en omdat 
het gebonden is aan een sociaal afgebakende groep: de hoog opgeleiden. De 
functie van het onderwijs is immers niet alleen die van het verhogen van 
kennisniveaus van personen maar ook die van selectie op grond van het 
vermogen om iets te kunnen leren. Om deze reden is te verwachten dat de 
opleiding een sterke determinant is van cultuurdeelnamevormen, met name 
als daarbij cognitieve informatie verwerkt moet worden. Het is van groot 
belang aan te tekenen dat dit ook het geval is wanneer het onderwijs op geen 
enkele manier een instructie over cultuur bevat. Het effect van onderwijs op 
cultuurdeelname is niet alleen afhankelijk van het opdoen van culturele 
ervaringen in het onderwijs zelf. 

Culturele kennis en vaardigheden 
Een tweede groep kenmerken die de verwerking van complexe informatie 
bevordert, bestaat uit verworven kennis van en verwachtingen over de 
aangeboden informatie. Als men weet wat er vertoond gaat worden, bijvoor
beeld doordat men er al eerder mee in aanraking is geweest dan wel daartoe 
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geïnstrueerd is, zal de aangeboden informatie als minder complex ervaren 
worden (Eysenck & Castle, 1970). Op eenvoudige stimuli is men door de 
grotere kennis en geoefendheid sneller uitgekeken. Dat is alleen het geval 
wanneer de stimulus een uitputbare bron van informatie is. Volgens de 
informatie-esthetica onderscheiden kunstzinnige stimuli zich juist van andere 
doordat de informatie in beginsel onbegrensd is en in verschillende lagen 
wordt aangeboden. Niet alleen is in het kunstwerk steeds meer te ontdekken 
voor de waarnemer, ook is rondom het kunstwerk achtergrondinformatie in 
te winnen die het genot ervan kan verhogen. Het effect van een grote kennis 
van het gebodene zal in de situatie van een onuitputbare informatiebron niet 
zijn dat men uitgekeken raakt op het kunstwerk, maar dat men daarvan steeds 
moeilijker te ontdekken aspecten blootlegt. 
De algemene hypothese over de invloed van kennis en oefening bij het 
verwerken van informatie is dat men hierdoor complexe objecten steeds meer 
waardeert en een voorkeur voor steeds complexere objecten aan de dag gaat 
leggen. Deze hypothese kan direct getoetst worden door de culturele kennis 
waarover een persoon beschikt te meten. Dit is bijvoorbeeld gebeurd door De 
Jager (1967), Overste (1973), Valkman (1973) en Ganzeboom (l984a). Het 
blijkt dat cultureel actieven over een veel grotere culturele kennis te 
beschikken dan cultureel inactieven. Een erg sterk argument voor de 
informatietheorie is dit natuurlijk niet. Weliswaar impliceert de theorie deze 
samenhang tussen competentie en activiteit, maar zij houdt meer in het 
bijzonder in dat culturele kennis activiteit bevordert, en niet (alleen) ander
som. Eigenlijk is longitudinaal onderzoek nodig om de sterkte van de invloed 
van culturele competentie op culturele activiteit (en omgekeerd) te bepalen. 
Een tweede mogelijkheid is te zoeken naar determinanten van culturele kennis 
en vaardigheden. Meer uitgewerkt leidt de theorie over informatieverwerking 
tot de voorspelling dat de werking van sommige determinanten van culturele 
kennis (culturele opvoeding, opleiding) op cultuurdeelname geïntermedieerd 
wordt door deze culturele kennis. Voor het verkrijgen van culturele compe
tentie liggen tenminste drie kanalen voor de hand: 
a. De opleiding. 
b. De opvoeding in het milieu van herkomst. 
c. De ervaring van cultuurdeelname door de persoon zelf. 

Het verband tussen cultuurdeelname en de opleiding is in de onderzoekslitera
tuur goed gedocumenteerd. In vrijwel elk onderzoek naar culturele vrijetijds
besteding is naar de opleiding gevraagd. Praktisch altijd vindt men een sterke 
relatie tussen de twee, in die zin dat hoger opgdeiden meer aan cultuur 
deelnemen. De hypothese over de in vloed van onderwijs houdt precieser 
geformuleerd in dat er een verband bestaat tussen opleiding en cultuur
deelname, wanneer de invloed van met de opleiding gecorreleer~e variabelen 
als leeftijd, milieu van herkomst, beroep en inkomen constant IS gehouden. 
Het verband tussen cultuurdeelname en deze andere variabelen zou dan een 
schijneffect moeten zijn. Uit onderzoek (Wippler, 1968; Kamphorst & Van 
Besouw, 1971) is regelmatig naar voren gekomen, dat het effect van leeftijd, 
beroep en inkomen op cultuurdeelname inderdaad gering is wanneer in 
multivariate analyses de opleiding constant is gehouden. Alleen voor het 
milieu van herkomst geldt dat het een behoorlijk directe invloed behoudt (De 
Jager, 1967; Ganzeboom, 1984a). Dit is weliswaar in strijd met de aanname 
dat de opleiding de belangrijkste of de enige determinant van het informatie
verwerkingsvermogen is, maar niet in strijd met de hypothese over het belang 
informatieverwerkingsvermogen als zodanig. Ook het milieu van herkomst 
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I d · en grotere informatie-
kan immers cult~r~le ~rammg, resu teren m e 
verwerkingscapacit_eit, b~eden. kl . voor de sterke relatie tussen opleiding 
Een voor de hand hggen e ver . armg . . die men op school op het 
en cultuurdeelname isd dat d~t ~g~-:acnu~~r~l~1~~~~rmatie toegankelijk maakt. 
gebied van cultuur on ergaa. e ~ d el uit van het leerpakket. 
In het onderwijhs mr~~t ken~~~~~~~n~e~::~i~~~~u~a; kunst onontbeer~ij.k zij~: 
Men leert op se oo mgen. 1

• • h" d is esthetische trammg vm 
algell!e~e _geschied;nid inle~~~~g i~~~~~~~tge!~;i~k~~ss~n en als belang:ijkste 
creativJteitS- en an vaar Jg be .. en' van literaire teksten en poëzie. Op 
onderdeel het leren lezen en egnJP e men langer aan het onderwijs 
grond daarvan is te verwachtenkdka~. ~~=r~~~plexe kunstzinnige informatie 
heeft deelgenomen, men gema e IJ r 
verwerkt en vaker aan cultuur deeln~~;"t.d manieren verder uitwerken. Zo 
!Jeze ~erwachting ;ani men ko:etv~~s~a~a~~er~seren naar de culturele training 
IS de mhoud van et espa zeer verschillen naar de 
die erin geboden wordt. Scholef.l kunnen ~omt er! in en zijn verschillend 
activiteiten die ziJ op .~ultureel febie~ko:t~~~~~·le~pakk~t hebben of extra
in de mate waann ZIJ cult? ree va e d Omdat culturele training 
curriculaire culturele erva~mgen h~~benloi~e z~~~k of als extra-curriculaire 
juist vaak buiten het verplichte pa et as u 1 h tondervragen 
activiteit (bibliotheek, toneel~lub, sc~oolo.:ke~t) ~~~t~~~e~a wa~er te krijgen. 
van respondenten soms de emge mani~~ ZIJn m ties te maken over de soort 
Aan de andere kant is het ~ok. "àog~~~~=~~~~~n culturele training besteedt. 
scholen waarop men meer 0 mm er a.. 1 meen vormende oplei
Bij gelijkblijvende lengte v~n. onderwi~S d~l~enb=r~~psopleidingen. Na de 
dingen meer culturele trammg g~ve . voorbï te zijn voorzover 
middelbare school lijkt de culturele ;n.~~uctie ~:I op het Jgebied ~an cultuur 
men niet kies~ v~or voort~~zet~. op ~~ d;~;e~innen het voortgezet onderwijs 
liggen: kunstzmnhigte e~ ~a~lf~'~rl~~t~nugen ~eer culturele training bieden dan 
mag men verwac en a . . leiding van dezelfde lengte 
'beta'-richtingen: gymnasiUm A enh~lblied_en J:~~druk die gelegd wordt op de 
en moeilijkheidsgraad, maar verse I en m 
training in culturele onderwerpe~. rsonen kan men met de hypo
Naast voorspellingen over veJsc?Ill~n /~s~~~r~ijs genoten culturele training 
these ove_r de invloed van e m d ev rschi!lende cultuurvormen. Over het 
voorspeiiif.lgen !"ormuleren averit e d:elname die veel meer dan alle a_ndere 
algemeen IS er een ~?r~ van cu uur . aat· lezen. De aandacht m het 
binnen het ond~;wiJS 10 1~e b;~~~:s~~\~~nr~l~t activiteit is vergeleken met die 
gewone onderWIJS voor e e a 0 d"e reden zou er een relatief grote 
voor lezen marginaal te noe_m_en. m I ewoonten te verwachten zijn. 
invloed van de genoten opleidJOg op de Ie~~~ onderwijs mogelijk een meer 
Een tweede groep kunstvormen waarv~?r d nislessen) is die waarvoor een 
dan gemiddelde aandacht heef! (gesc. Ie. e bezo~k aan musea zal meer 
zekere (kunst- )historische kenms vereis~ ~~~~:~noten onderwijs verbonden 
dan andere cultuurdeelnamevormen aa ·sschien zeggen dat zij een zekere 
zijn. Van andere ~unstvormen kan. "!en ~~literatuur. Wie geleerd heeft van 
uitstraling ondervmden van _de trai~m~t 1 a rschijnlijk ook genot bij het 
een literaire roman te gen}eten, f"~e T:n~lotte is er in ieder geval één 
bekijken van een di:"~a 0 N e;n la~:S~ onderwijs relatief weinig aand~7ht 
kunstvorm waaraan In .. et ~ er . v n andere kunstvormen waarschiJn
wordt besteed en waarbiJ ;Je Uitstraling a olgens de informatietheorie de 
lijk niet veel helpt muziek .. Daaro_m. z?u ~ d op de belangstelling voor en 
hoogte van de opleiding relatief wemig mv oe 

49 



de deelname. _aan muziekbeoefening en concertbezoek moeten hebben. 
Een belangnJke ~onsequ~nti_e va? de grote invl<;>ed die opleiding op cultuur
deelname heeft, IS dat dit h1stonsche verandermgen in cultuurdeelname tot 
gevolg. ge~ad. moet hebben. Het opleidingsniveau van de Nederlandse 
bevolkm~ IS m de af~elopen decennia aanzienlijk gestegen en als gevolg 
daarvan IS ook het mveau van culturele competentie van de bevolking 
voorzover ~f~angen_d van de genoten opleiding, gestegen. Het gemiddeld 
hogere opletdmgspe!l zal zodoende een stijging van de gemiddelde deelname 
aan cultuur tot g~vo!g gehad moeten hebben. Het is goed hierbij aan te 
tekene~ dat. daaruit niet volgt dat de cultuurspreiding ook is toegenomen. De 
verschillen m c_ult~urdeelname tuss~n opleidingsgroepen zullen hetzelfde zijn 
gebleven, of, m~ten men ervan uttgaat dat het gestegen opleidingsniveau 
gepaard gegaan ts met een efficiëntere selectie naar intellect zelfs zijn 
toegenomen. ' 

De relatie tussen ~et milieu van herkomst en cultuurdeelname is minder vaak 
onderzocht dan dte t~ssen opleiding en cultuurdeelname. Waar het milieu van 
herkomst of de daarm genoten culturele opvoeding wel onderzocht is valt 
echter te constat~ren dat h~t wel degelijk een belangrijke determinant van 
cultuurdeelname ts, naast dte van de opleiding (De Jager 1967· Ganzeboom 
1982a, 1983a, 1984a).(4] ' ' ' 
Als men de invl~ed van ~et milieu van herkomst wil verklaren vanuit de 
hypothesen ove~ t~for~atteverwerking, moet een beroep gedaan worden op 
de culturele trammg d~e mogel!jk in het milieu van herkomst genoten is. 
Oude~s ~rengen. hun kmderen m aanraking met cultuuruitingen en geven 
~aar biJ Instructie,. ':et zoals de school, maar op een informelere manier. De 
mvloed van het mtheu van herkomst zal zich daarom differentiëren naar de 
aard van de genot~n opvoeding. Het lijkt aannemelijk dat voor sommige 
cultuurvormen de mv!oed van h~t milieu van herkomst groter is dan voor 
~ndere. Zo zullen muztekbeoefenmg en concertbezoek in geringe mate onder 
mvloed staan van de school, en meer onder invloed van het milieu van 
herkomst, wanneer het een 'muzikale familie' betreft. 

Een derd~ belangrijh factor die de hoeveelheid culturele kennis en oefening 
bepa~lt, ts de fellelz}ke deelname aan cultuur. Deze factor lijkt ook de 
w~:kmg van de v~orgaande t~ee te intermediëren: pas door de deelname zelf 
knJgt men operatwnel~ kennts over cultuur. De hypothese lijkt tautologisch: 
men trach~. deelna':le Utt deelname te verklaren. Toch is zij niet tautologisch 
y;anneer ZIJ dynamtsc.h wordt ~pgevat: deelname in een eerdere fase bevordert 
m een latere fase de mfor:natteverwerkingscapaciteit; oefening baart kunst. 
Ook deze hypothese laat ZICh nader uitwerken. Personen die in een eerdere 

(4) De omisaie V<m het milieu van herkomst als determinant van cultuurdeelname in onderzoeken 
~an h~~'kCBS (1959a, 1964a) en recenter van Stoppelenburg (1979) is op .zichzelf interessant . 
. e7nedJJ wordt va:l.k Verondersteld dn.t menselijk gedrag zoals cultuurdeelname :~.lleen onder 
:nv oe staat van het huidi!te groepslidmaatschap en dat de invloed van groepen waarvan men 
dn h~t verleden deel heeft uttgemaakt, vervallen is of daarin opgenomen. Of wellicht meent men 

at 
1
,
0 ee~ ~o?~rne samenleving als de Nederlandse, sociale participatievormen niet meer afhangt 

~:~r a:~~~~slei~ :c~ore1~ als het milieu van her~omst. Op andere geb~eden, zoals in het onderzoek 
bi k d . 1 c doo en beroepsloopbaan IS deze veronderstelhng echter steeds voorbarig 

ge e ~n: e mv oe van het milieu van herkomst op school- en beroepssucces is in de afgelopen 
~;:s~~~a ~;!~~:: geble~~n of slechts lichtelij.~ teruggelopen (Bakker, Dronkers &: Schijf, 1982; 

cÎ . &: Sc.h.IJf, 1983). Wanneer biJ het zoeken naar determinanten van cultuurdeel-
~c';::~o~~gs~~~!l:~ir';:!~~~i:~i:.herkomst overwogen is, vergeet men een belangrijke bepnlende 
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fase van hun leven met een cultuurvorm in aanraking zijn gekomen, hebben 
een voorsprong op mensen die pas later met die cultuurvorm kennis hebben 
gemaakt. Zij houden deze voorsprong en zullen ook blijven deelnemen. Een 
redelijke veronderstelling is voorts dat men culturele kennis door deelname 
kan en moet onderhouden: men moet bijblijven om te kunnen blijven 
genieten. Dit leidt tot een vermoede.n over de vorm van 'c~lturele carri_ère~'. 
Deze zullen vroeg in het leven begmnen en een regelmatig en evenw1chttg 
verloop hebben. Omdat culturele kennis volgens de geschetste gedachtengang 
berust op een relatief stabiele competentie die steeds onderhouden moet 
worden, zullen er praktisch geen perioden in het leven zijn waarin men 
plotseling niet meer deelneemt om vervolgens t<;>ch de deelname te herva~ten. 
Eenmaal 'eruit' dan is dat in veel gevallen het emde van de culturele carnere. 
Van betekenis Is hierbij de bevinding van De Jager (1967), dat zij die eerst 
op latere leeftijd met cultuur in aanraking komen (secundaire socialisatie), 
deze achterstand nooit meer goedmaken. 

3.2.3. Hypothesen over informatieverwerking 

In de voorgaande paragrafen is de invloed van complexiteit van culturele 
informatie en informatieverwerkingsvermogen (culturele competentie) op 
cultuurdeelname aan de orde gesteld. De algemene verwachtingen daarover 
zijn: 

Naarmale men over een grotere informalieverwerkingscapaciteil beschikt, 
is hel waarschijnlijker dal men aan culturele activiteiten mei relatief 
complexe culturele informatie deelneemt. 

De invloed van informatiecapaciteit is groter naarmate de geboden 
informatie complexer is. 

Dit heeft tot gevolg dat de publieksgroepen van relatief complexe culturele 
activiteiten klein van omvang zijn en selectiever van samenstelling. 
Resultaten van eerder onderzoek doen verwachten dat de door de informa
tiehypothese aangeduide determinanten relatief een grote rol spelen bij het tot 
stand komen van verschillen in cultuurdeelname. De hypothesen over 
informatiecapaciteit in relatie tot cultuurdeelname zijn in eerste instantie 
toetsbaar via een directe meting. Bruikbare indicaties voor informatie
verwerkingscapaciteit zijn scores op testen voor culturele kennis en vaardig
heden. 
Over de capaciteit om culturele informatie te verwerken, is verondersteld dat 
zij afhankelijk is van drie determinanten: de training in. het onderwijs, de 
opvoeding in het ouderlijk milieu, plus de culturele ervanng verkregen do.~r 
eerdere deelname. De verwachting is dat de invloed van het onderwiJS 
verloopt via lengte van het genoten onderwijs, de algemeen vormende aard 
ervan (versus beroepsopleidingen) en de mogelijk speci~!ek ?I? cultuur 
gerichte vormen van onderwijs. De invloed van het ouderhJk mtheu en de 
eerdere deelname laat een extra voorspelling over het verloop van culturele 
carrières toe: de deelname aan culturele activiteiten tijdens de levensloo~ .zal 
een gelijkmatig verlopend patroon vertonen. Tenslotte zal het pe_rsoonhJ~
heidskenmerk extraversie de voorkeur voor complexe culturele mformatte 
vergroten, onafhankelijk van de culturele vaardigheden waarover men 
beschikt. 
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~e vo.orspellingen ov~r de invloed van de opleiding en de daarbij verworven 
/ardJgheden laten z1ch nuanceren. Deze invloed zal sterker zijn bij cogni
n\ee~=c~og~~~envveacnucltultuur (leze,n, mu~eumbezoek) en het minst sterk bij een 

uurvorm a s muztek 
~~~st~~P~~~~~~n ~an 

1
?ist?rischDe ontwi~kelingen heeft de informatieverwer-

b . lmp JCatJes. e groe1 van het opleidingsniveau van d 
evolk10g doet een evenredige groei van de algemene culturele com ete .e 

~~e~~~~~r~~e~~am/ ~erwachdten. Op grond van .~e informatiehypothe~e za~~= 
a ge ope.n . ec.ennm moeten ZlJn toegenomen. Dat wil niet 

zeYg·~~ dat de cultuurspreld10g JS toegenomen. Het verschil in deelname tussen 

eofpfee't.mgsgroepl en. k~n gelijk zijn gebleven of zijn toegenomen door een 
c levere se ectle 10 het onderwijs. ' 

3.3. Cultuurdeelname en statusnastreving 

!~nd~ v~~!ge par~graben is ~ultuurd~elname achtereenvolgens geschetst als 
stelle~~n,eh;:nple~· egJenzmge"ct dJe benodigde tijd en beschikbare geld 
d I k Jer at men oor het verwerken van informatie aan 
b!~e~a:"~ a~ ontlfnen. Bij c~.Iturele consumptie spelen nog andere kosten en 
cultuurJeel~a~~:~n;o n~mthJk kodsten en baten die te maken hebben met 
W cma , op an eren afgestemd gedrag 

anneer men alleen aan cultuur zou deelnemen o:Odat m~n plezier beleeft 
aan het ~ebodene en daarvoor voldoende tijd en geld ter beschikking heeft 
~~~~~sa~n esto~·~e!d van .c~lt~urdeeln~me als een volstrekt individueel keuze: 

' a1re actJVJteJt. Daar JS op zichzelf niets tegen wanneer deze 
~~~~~k o~~ ~?}~oendefve.rklaringskracht heeft. Sommige vorm~n van culturele 

mp 1.e ,11 en zei s 10 hoge mate toegesneden op zo'n volkomen indivi
~u:el .beslls~ngsproces. Het lezen van boeken doe je alleen en het is mogelijk 

a nwman anders daarvan op de hoogte is. Bij andere vormen van 
~~It.u~~d~~lna~e valt daarentegen onmiddellijk in het oog dat het niet alleen 
d' 10 lVJ uee gedrag beschouwd kan worden omdat het vrijwel altijd in 
v{~~~tn ge~~schap van anderen plaatsvindt en e~n sociaal karakter heeft. Zo 
bezoeke ss ~u~burg- en concertbezoeken meestal niet door individuele 
breng r Pa~ s, maar door paren of groepjes die gezamenlijk een bezoek 
com en. en. a~r met elkaar (over) praten. Tegelijkertijd vindt er ook 
. h ~U~J~at1e P aats met andere bezoekers die men ontmoet of aan wie men 

ZlC 10 .. 1e er. geval t~ont. ?o.k bij andere vormen van culturele consumptie 
zel~s bJJ een m essentw sollta1re bezigheid als lezen, geldt dat handelingen ee~ 
~e e 0 1? a~deren afges!emd karakter kunnen hebben. Men leest boeken die 

oor vnen en en kenn1ssen aangeraden worden, brengt de inhoud ervan in 
fezelschap ter sp:ake en toont met een boekenkast waar de voorkeur biJ' het 
ezen zoal naar ultgaat. 

i;~~ ~e in~loed van de.sociale o~geving laat zich een eenvoudige hypothese 
ewa u eren. naarmate m d~ socmle omgeving cultuurdeelname een hoger 

g 't a~~eerde gedragsvorm JS, zal men cultureel actiever zijn Bij een verdere 
~ 1 w~~ 10g van deze hypothese is het belangrijk te zien dat er aan deze 
c~ft~ ~se :wee ka~ten voor cultuurdeelname zitten. De sociale omgeving kan 
een Pur 't~e na~e StJmuleren maar ook ontmoedigen. De sociale omgeving kent 
cultu~sie '=~~vi~~it~~~~egatieve waarde aan het deelnemen aan een bepaalde 
De invloeden van de soc· 1 · 
fragmenten u·t kl . k Ja e o.mge~mg kunnen nader toegelicht worden met 1 ass1e e socwlog1sche theorieën waarin hypothesen over 
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normen en verwachtingen, statusgroepen en prestige een rol spelen. In het 
volgende wordt deze algemene achtergrond geschetst en uitgewerkt tot speci
fieke voorspellingen over cultuurdeelname als functie van statusoverwegingen. 
Allereerst zal een uiteenzetting worden gegeven van enige klassieke sociologi
sche noties (norm, leefstijl, status, statusinconsistentiel over de werking van 
statusnastreving. In deze traditie van sociologische theorievorming is een 
auteur aan te wijzen die algemene hypothesen over statusnastreving expliciet 
heeft uitgewerkt tot een theorie over cultuurdeelname: Bourdieu ( 1979). Diens 
theorie over elites en cultuur wordt hieronder geschetst. 

Normen en conformiteit 
Volgens klassiek sociologische opvattingen (Homans, 1974) wordt sociaal 
gedrag in een samenleving gereguleerd door normen: regels over datgene wat 
nasttevenswaard is en de manier waarop die doelen bereikt dienen te worden. 
Normen kunnen algemeen zijn of specifiek voor een bepaalde sociale groep. 
Algemene normen ('universals') zijn voorschriften die voor iedereen in een 
samenleving gelden. Men kan hierbij denken aan de norm van eerlijk zijn, of 
van respect voor ouderen. Andere normen ('specialties') zijn gespecificeerd 
naar situaties en sociale groepen. Cultuurdeelname is hier een voorbeeld van: 
in sommige sociale groepen, met name in die met een hoog sociaal aanzien, 
is het geaccepteerd en in zekere mate voorgeschreven vrije tijd te besteden 
aan culturele activiteiten, terwijl dat in groepen met een laag sociaal aanzien 
juist niet het geval is. 
Het bestaan van normen houdt niet in dat zij ook altijd door iedereen worden 
nageleefd. Een norm is daarmee te beschouwen als een verwachting omtrent 
het gedrag van de leden van de groep. Een eerste hypothese over de werking 
van sociale normen luidt dat deze beter worden nageleefd als zij in de 
socialisatiefase (=jeugd) geïnternaliseerd zijn. Normen zijn dan niet alleen 
gedragsregels op het niveau van een sociale groep waarin men leeft, maar 
worden als een persoonlijk gedragsvoorschrift beleefd. Of normen worden 
nageleefd, is ten tweede afhankelijk van de andere leden van de betreffende 
sociale groep, die overtreding of naleving bestraffen of belonen: positieve of 
negatieve sanctionering. Een klassieke hypothese luidt dat normen beter 
worden nageleefd wanneer personen sterker geïntegreerd zijn in de sociale 
groep waarin die normen gelden (Ultee, 1977). 
Over statusmotieven kunnen we vervolgens spreken, als motieven voor gedrag 
voortkomen uit het zich lid voelen van een sociale groep en de bereidheid tot 
conformiteit ten aanzien van de normen uit die groep. Het naleven van de 
normen van een groep levert sociale waardering in die groep op. Personen met 
een hoog aanzien binnen een groep leven de normen van die groep vaak beter 
na; zij die de normen goed naleven, maken meer kans op eliteposities binnen 
een groep (Homans, 1950, 1974). Een derde hypothese over conformiteit aan 
normen luidt dat ze beter worden nageleefd als de consequenties ervan 
zichtbaarder zijn voor leden van de groep. Als iedereen kan controleren of 
een norm wordt nageleefd, is de prikkel tot naleving groter, omdat een 
effectieve sanctionering dan beter mogelijk is. 

Statusgroepen en leefstijlen 
Normen reguleren het gedrag van de leden van de groep waarin die normen 
van kracht zijn. Is die groep de gehele samenleving dan betreft het universele 
normen, bij deelgroepen binnen een samenleving zijn het specifieke normen. 
Als cultuurdeelname te verklaren is met behulp van normen, zijn deze normen 
'specialties' of groepsspecifieke normen. Immers, niet iedereen in onze 

53 



samenle~ing neemt aa~ cultuur deel: de deelname is sterk gedifferentieerd 
naar sociale ge.laagdh.eJd. Gedrag dat specifiek is voor een bepaalde groep 
heeft als f~nctle om m het maatschappelijk verkeer duidelijk te maken dat 
men deel !-"tmaakt van die groep. Het gedrag symboliseert de sociale positie. 
~an kledmg herkent men een beroepsgroep, aan de manier van spreken 
~emand van een bepaalde leeftijd of stand, of aan het merk auto leest men de 
mkomenshoogte af. Al deze gedragingen of goederen kunnen beschouwd 
worden als statussymbolen: attributen die de sociale positie duidelijk maken 
'Yanneer het niet gaat over één enkel statussymbool, maar over een verzame~ 
lmg symb~~en, die de positie van een groep demonstreert spreekt men over 
een 'leefstiJl'. ' 
Sociale posities behoeft men in deze niet noodzakelijk als verticaal geordend 
?P te vatten. Groepen als kathol~eken ~n protestanten, mannen en vrouwen, 
JOng:re.n en ?udere,n o~ders~he1de~. z1ch, zonder .dat hierbij noodzakelijk 
sprake •s van hoge_r. en lager, terWIJl er wel degehjk verschillen in leefstijl 
b.estaan. Ook leefstiJlen hoeven ~iet noodzakelijkerwijs verticaal geordend te 
ZIJn, ':'?aar h_et optreden van ve.~ucaal geordende, meer en minder prestigieuze 
leefstiJlen, 1S ~el een belangnJk vorm van sociale differentiatie. 
Volg~ns theon~ën van weberiaanse origine (Weber, 1921; Collins, 1979; 
Par km, ! 979) IS de .structuur van een samenleving te schetsen als een 
verzamehng van so?•ale groepen in een concurrentiestrijd om schaarse 
goede.ren. Groepen d1e met elkaar in conflict zijn, vertonen een zekere interne 
cohesie en .hebben de neiging om zich van elkaar af te grenzen. Status
symbolen d1en~? er mede voor om deze afgrenzing tot stand te brengen. Zij 
tonen de leefstiJl van de leden van een groep en communiceren het lidmaat
schap. De leefstijl fungeert als de lidmaatschapskaart voor een statusgroep. 
Leden va.n een groep her.kennen elk~ar aan zaken als kleding, manieren, 
taalgebru1k en voorkeuren m consumptie. De demonstratie van de betreffende 
facetten van de leefstijl geeft een persoon de mogelijkheid de medegroeps
le.den te herkennen, en zichzelf als lid te laten herkennen. Verder treedt men 
hiJ. voorkeur met le?.en van dezelfde statusgroep in gemeenzame omgang 
(vnendschap, huwehJk). Het bestaan van een leefstijl als omgrenzing van 
statusgro.~pe.n betekent niet noodzakelijk dat het voor buitenstaanders 
onmogehJk IS tot de groep toe te treden. Een voorwaarde daarvoor is alleen 
dat men kan tonen de gedragscodes van de groep te beheersen. 
~anneer ~en h~t b~s~aan van leefstijlen veronderstelt en meent dat deze van 
'':'vloed .:Z:•Jn.op md•v•dueel gedrag, kan men zich afvragen of statusgroepen 
Z1ch ~.ltiJd m even sterke mate ten opzichte van elkaar profileren. Als 
leefstiJlen voor statusgroepen dienen om zich in het conflict om schaarse 
g.oede.ren van elkaa.r af te grenzen, volgt daaruit dat in minder conflictueuze 
Slt~aues ~e opvo,Ig•.':'g van groepsnor~en geringer zal zijn. Wanneer samen
~vmgen op:ner ZIJn, en le~en relatief eenvoudig van sociale groep kunnen 
~ra~dere?: •s. de consequentie dat men gemakkelijker een gedragsvorm kiest 

d1e e•genhJk IS ~oorbehouden aan leden van een andere sociale groep. Met 
deze hypothese IS een. voorwaard~ op macroniveau aangegeven, waaronder 
groepsnormen een genngere werkmg zullen hebben. Zij is belangrijk voor de 
ana~yse van cultuurdeelname, omdat in de afgelopen decennia in veel 
opz1chten ~en groeiende openheid van de hele Nederlandse samenleving te 
Slgnalere.n IS geweest. Statusoverwegingen lijken in de laatste decennia een 
st.eeds mmder voorkomend verschijnsel te zijn geworden. Wat hoort en wat 
n1et hoo.rt: en vooral: wie iets al dan niet hoort te doen, lijkt tegenwoordig 
van ~em1g .. belang ll_l~er. De diffusere normen en de proliferatie van 
leefStiJlen ZIJn mogehJk terug te voeren op de grotere welvaart, die het 
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conflict tussen statusgroepen overbodig maakt. De consequentie van deze 
redenering is dat het belang van statusmotieven voor de verklaring van 
cultuurdeelname in betekenis moet zijn afgenomen. 

3.3.1. Statusnastreving door cultuurdeelname 

In de voorgaande paragrafen is uiteengezet hoe volgens enkele. klassieke 
sociologische theoriefragmenten het streven naar een bepaalde sociale status 
gedragskeuzes beïnvloedt. Vervolgens zal worden ingegaan op de vraag hoe 
nu culturele activiteit aan sociale status is verbonden; welke toetsbare 
uitspraken over cultuurdeelname in relatie met statusnastreving volgen uit 
deze theoriefragmenten. 

De norm lol culiuurdeelname 
Wanneer cultuurdeelname een op anderen afgestemd en door normen geregu
leerd keuzegedrag is, dan is de norm tot cultuurdeelname niet te beschouwen 
als een algemeen, voor alle leden van de samenleving geldend gedrags
voorschrift. De norm tot cultuurdeelname is een 'specialty', een gedragsvorm 
die in bepaalde maatschappelijke groepen wordt gestimuleerd en in andere 
groepen juist wordt afgewezen. Deze maatschappelijk groepen onderscheiden 
zich naar prestige: in statusgroepen met een hoog prestige is cultuurdeelname 
een veel voorkomende en positief bejegende gedragsvorm, in statusgroepen 
met weinig prestige is het een weinig of niet voorkomende gedragsvorm die 
niet hoog in aanzien staat. 
Cultuurdeelname is zelfs te beschouwen als één van de middelen bij uitstek 
waarmee een hoge maatschappelijke status te demonstreren valt; maatschap
pelijk geslaagden demonstreren hun succes door aan culturele activiteiten deel 
te nemen. Voor historisch bewijsmateriaal voor deze stelling kunnen we 
terecht bij de beschrijving van Elias (1939) over de ontwikkeling van de 
Westeuropese beschaving. Aanvankelijk zijn de vorsten en de aanverwante 
politieke elite maar ruwe klanten. Met de groei van hun machtspositie gaan 
deze lieden zich toeleggen op het demonstreren van geestelijke en morele 
superioriteit. Kunstbeoefening en kunstconsumptie maakt steevast deel uit van 
het gedragsrepertoire, waaruit de geestelijke verfijni!'g moet blijken. De 
neiging van machtige vorsten om hun uitnemendheld aan de. ha.nd v.an 
kunstconsumptie te demonstreren is zo algemeen, dat verdere toehchtmg h1er 
overbodig is. Het klassieke mecenaat (Kempers, 1987), de monumenten van 
cultuur en geschiedenis en het merendeel va_n alle .bestaande .kunstve~zame
lingen zijn er de getuigen van. Interessanter IS welhcht dat Ehas laat z1en d~t 
later ook de omhoogstrevende burgerij van deze culturele middelen gebru1k 
maakt om de eigen voortreffelijkheid te tonen en zo de morele evenwaar
digheid met de bestaande politieke machtsgroepen te bearg'!menteren. . . 
Elias' verhaal van de ontwikkeling van de westerse beschavmg houdt op biJ 
de val van het ancien regime. Het zal niemand ontgaan zijn dat de door hem 
veronderstelde mechanismen omtrent culturele activiteit nadien niet zijn 
verdwenen. Het traditionele veld van culturele activiteit, zoals het zich 
afspeelt in schouwburg, concertzalen en musea, is pas in h~t midden v.an de 
vorige eeuw ontstaan en hangt direct samen m~t de gegroe1~e bete~en17.van 
burgerlijke groepen. Cultuurdeelname is daarbiJ onverholen m relat1e bl~Jven 
staan met het tonen van de eigen verfijndheid en superioriteit. Daarmee IS het 
kunstzinnige en cultureel hoogstaande tot onderdeel geworden van de 
burgerlijke cultuur. 
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J:?it proces is ook niet gestopt bij de opkomst van burgerlijke groepen in de 
liberaal geregeerde samenleving. Ook de groei van de arbeidersbeweging en 
de komst van de welvaartsstaat Iaat weer dezelfde drijfveer achter de 
bevordering van kunst en cultuur zien: hét bewijs van de morele en culturele 
voi:v~ss.enhe!d van een bevolkingsgroep. De financiering van culturele 
activiteiten IS sedert het eind van de vorige eeuw in toenemende mate in 
handen van de staat gekomen. De bevordering van kunst en cultuur wordt van 
st~atswege niet langer beschouwd als het groepsbelang van bepaalde sociale 
ehtes, die zo op de eigen superioriteit kunnen wijzen, maar als een algemeen 
belang. Op dezelfde wijze kan een staat door aandacht voor cultuur immers 
op haar eigen voortreffelijkheid en die van haar burgers wijzen. De sociaal
democraten zijn zelfs de krachtigste ondersteuners van een sterk cultuurbeleid 
(Boekman, Den Uyl), meer dan de liberalen en confessionelen, die toch eerder 
als representanten van een culturele elite gezien kunnen worden. 
Het laten zien van de eigen voortreffelijkheid, verfijning en beschaving is een 
constante drijfveer achter deelname aan en bevordering van cultuur geweest. 
'Cultuur' en 'beschaving' zijn een vastverklonken begrippenpaar. Emanci
perende (=omhoogstrevende) groepen kiezen steevast kunst als middel om 
anderen op hun bestaansrecht en veranderende positie te attenderen. Op basis 
van deze ontwikkelingen is het mogelijk van een norm tot deelname aan 
culturele activiteiten te spreken, die in de huidige samenleving ook nog geldt. 
Het deelnemen aan culturele activiteiten is een norm voor hen die de eigen 
voortreffelijkheid en beschaving aan anderen willen tonen. Culturele activiteit 
is een bewijs voor intellectualiteit en verfijning. Het is om deze reden dat 
cultuurdeelname als norm geldt voor de groepen die deel uitmaken van een 
sociale elite en voor hen die van deze groepen deel uit wil gaan maken. 

Cultuurdeelname als statussmzhool 
Het is mogelijk om cultureie activiteiten te schalen naar de mate waarin er 
prestige aan te ontlenen valt. Activiteiten onderscheiden zich naar prestige 
op basis van elementen als decorum, kleding en formele omgangsvormen. Het 
bezoek aan traditioneel theater en concert vertegenwoordigt het ene eind van 
d1t continuüm. Aan het andere eind staan cultuurvormen waarmee het 
traditioneel decorum nu juist verbroken wordt. De relevantie van deze 
hypothese is af te lezen aan de groei van vestzaktheaters, open culturele centra 
~n an?ere ':laagdreml?e.lige" instellingen. De doelstelling van dergelijke 
Instellingen IS om tradmonele statusdrempels weg te nemen.[5] 
Een tweede manier waarop culturele instellingen naar statusverlenendheid 
zijn te schalen, berust op de inhoud van het gebodene. Het verschil dat vanuit 
de informatiehypothese wordt gemaakt tussen traditioneel enerzijds en 
vernieuwend anderzijds, kan vanuit de statushypothese heel anders worden 
uitgelegd. Volgens de statushypothese bevestigen traditionele culturele vormen 
de waarden en voorstellingen van een traditionele elite, terwijl vernieuwende 
vorme~ aan. de ~aarden en voorstellingen van een avant-garde en mogelijk 
emancipatoire eh te tegemoet komen. In die zin zullen het de trendsetters zijn 
die aan de vernieuwende vormen van cultuur deelnemen en dat wellicht ook 
zelf beoefenen. 

(5) Men kan natuurlijk ook volhouden dat deze anti-traditionele cultuurvormen niet zozeer 
gekarakteriseerd zijn door lage statusdrempels, als wel door statusdrempels van een nieuwe soort. 
Dan lijkt een groot deel van deze instellingen te bestaan bij gratie van een 'jcugdcultuur' en zeer 
selectief te zijn met betrekking tot de dat~.rin gangbare normen en codes. Deze gedachte zal ik hier 
niet uitwerken. 
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Een derde voorspelling over verschillen tussen publieksgroepen berust op de 
mate van openbaarheid van deelname. Als het statuseffect van cultuur
deelname berust op de demonstratie aan anderen, dan zal het statuseffect 
afhankelijk zijn van de hoeveelheid en intensiteit van de contacten en mate 
van openbaarheid van de betreffende culturele activiteit. Sommige c~lturele 
activiteiten (zoals lezen) moeten alleen gedaan worden en kunnen buiten elk 
sociaal contact. Een demonstratie-effect valt echter niet volledig uit te ~!.uiten: 
door boeken in een boekenkast en belezenheid in een gesprek. BIJ veel 
culturele activiteiten zit demonstratie in de activiteit gebakken. Naar de 
schouwburg of een concert gaat men doorgaans niet alleen, maar in gezelschap 
van interactiepartners, degenen met wie men samen een leefstijl onderhoudt. 
Theaterbezoek heeft een geze!Iigheidsaspect waardoor men aan s.tatuse!'fecten 
niet kan ontkomen; het keuvelen in de pauze over de voorstellmg. Dit geldt 
niet alleen voor de deelnemers zelf. De manier waarop zij zich profileren is 
waarschijnlijk het meest gebonden aan een kleine kring van personen met wie 
zij samen deelnemen of die zij in het theater ontmoeten. V~n de kant van 
niet-deelnemers ziet dit er heel anders uit: men weet niet hoe ZICh te gedragen 
in dat specifieke gezelschap en daarom kan men de aanwezigheid van hoge 
statusdrempels vermoeden. 

3.3.2. Verschillen in statusnastreving 

De statushypothese beschouwt deelname aan culturele activiteiten als 
normconform gedrag, dat binnen sommige sociale groep7n gangbaar of 
voorgeschreven is en binnen andere juist niet. Om uit deze uitspraak ve_rdere 
afleidingen te kunnen maken, dient te worden ingegaan op .de vraag bmnen 
welke sociale categorieën zulke voorschriften met betrekkmg tot culturele 
activiteit om van kracht zijn. . . 
Een klassieke auteur die aangeeft dat statusmotieven een belangriJke r?l 
spelen om leefstijlvariabelen als consumptie en tijdbesteding te verklaren IS 
Veblen (1899). In zijn 'theorie van de nietsdoende klasse' treft men de 
hypothese aan dat welgestelde mensen een voorkeur vertonen voor de 
consumptie van goederen en diensten, waarmee men aan anderen kan tonen 
hoe welgesteld men is ('conspicuous consumption') en dat men niet hoe~t te 
werken om te kunnen verteren ('conspicuous Ieisure'). ~eze ostentatiev_e 
gedragskeuzes dienen om het prestige, dat men denkt te bezitten, of ~raa~ wil 
bezitten, aan anderen te communiceren. Volgens Veblens redenen~g IS de 
drang tot zichtbare, dure consumptie in alle sociale groepen aanwezig, maar 
het meest in de groepen waar de financiële basis voor zulk gedrag voorhanden 
is. De consequentie zou zijn dat volgens deze theorie welstand het ~~lang
rijkste fundament van sociaal prestige is. Op dit punt gaat de hoof<;!! IJ~ van 
de sociologische theorievorming echter een andere ~~nt op, n.ameiiJk m. de 
richting van de hypothese dat het beroep de be!an?nJkste basiS voor soci~al 
aanzien is en niet bezit of inkomen. Op dit punt IS het werk van Bourdieu 
(I 979) over elites en cultuur van groot belang. 

Het werk van Bourdieu over elites en cultuur 
Volgens conflicttheoretische inzichten bestaat de samenl~ving uit status
groepen, die met elkaar in conflict zijn over .de verdeling van schaarse 
goederen. Die conflicten zijn ten dele symbolisch: het elkaar tonen van 
voortreffelijkheid en het op grond daarvan claimen van s7~aarse goedere.~. 
Statusgroepen profileren zich door een specifieke leefstiJL Deze leefstiJl 
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bestaat uit groepsnormen, over hoe men zich dient te gedragen welke 
goederen men bij voor~eur moet consumeren en welke opvattingen m~n dient 
te he?.ben. De vraag IS welke elementen allemaal deel uitmaken van een 
leefstiJl en of culturele activiteiten hierbij een rol van belang spelen Deze 
vraag staa~ centraal in het in 1979 verschenen werk 'La Distinction' ~an de 
Franse ~ocwloog Bourdieu (Bourdieu, I 979). Ook in ander werk van Bourdieu 
(Bou.rd.Ieu &. Pa~seron, 1964, 1970) staat cultuurdeelname als sociaal onder
scheid!ngs.cntenum centraal. Een uitgebreide behandeling van het werk van 
Bourd1eu IS daarom op haar plaats. 
B?.urdieus werk ?er~st op. een aantal verschillende theoretische aanzetten. 
ZIJn ?~dste publicaties ZIJn cultureel-antropologische verhandelingen over 
AlgenJ.e. In I 966 publiceerde hij een monografie over museumbezoek 
(Bourd1eu & Darbel, 1966), waarin verslag is gedaan van een omvangrijk 
onderzoek naar Franse en Europese museumpublieken (waaronder het 
Centr.aal 1\!.useum in Utrecht). De theoretische achtergrond van dit werk is 
~an e1ge~hJk nog gro~endeels gelegen in de redenering die hierboven voor de 
10format1ehypothese IS verwoord. Bourdieu verwijst in dit onderzoek naar de 
do~rslaggev~nde betekenis van de opleiding voor museumbezoek en naar het 
gennge gew1~ht. van beroep en inkomen. Ook deelt hij museumcollecties in 
naar c_omp!exJt.eJt en relateert dit aan de samenstelling van de publieksgroep. 
Toch 1s er 10 d1t werk al aandacht voor statusaspecten van museumbezoek. In 
analyses van fragmenten van vraaggesprekken wijst Bourdieu op het bescha
mend aspect, dat voor personen zonder al te veel culturele competentie uitgaat 
va~ een bezoek aan een voor hen onbegrijpelijk museum. Men voelt zich 
bultengesloten va!' d7 activiteit doordat men de groepscode niet beheerst. 
In een aantal pubheatJes van. ~oor I 970 heeft Bourdieu zich vervolgens gericht 
op een analyse van onderWIJS- en beroepsloopbanen (Bourdieu & Passeron 
I ?64, I 970). Het onderwerp lijkt nieuw, maar staat toch in verband met het 
h1ervoo:. gen?emd.e museumonderzoek. Bourdieu geldt op het gebied van de 
onderwiJSSocwlogJe als één van de architecten van de 'reproductiethese'. Die 
houdt kort weergegeven in dat het onderwijsstelsel er aan bijdraagt dat er een 
grote overdrach~ van sociale ongelijkheid tussen verschillende generaties 
bestaat en dat d1t verschijnsel over de tijd zeer hardnekkig is. Behalve de 
hypothes~ zelfformuleert Bourdieu ook een verklaring en geeft een aanzet tot 
een toets10g. Volgens Bourdieu is de werking van het onderwijs niet alleen 
samen te vatten met het aanleren van vaardigheden en de resultaten van een 
leerproces .. In het. schoolsysteem vindt ook een selectie plaats op eigen
schappen_<;he men m het schoolstelsel helemaal niet kan leren. Deze kenmer
ken vat hiJ samen onder de term 'cultureel kapitaal'. Hieronder zijn leefstijl
kenmerken inbegrepen als manieren, smaak, taal en ook cultuurdeelname. 
Allemaal zaken, waarop het onderwijs niet traint maar die men bij uitstek 
v~n huis u~t m.e~krijgt. Als bewijs voor zijn stelli~g voert Bourdieu aan dat 
k!!'d~ren Uit m1heus met een grote hoeveelheid cultureel kapitaal, succesvoller 
ZIJn 10 het onderwijs dan kinderen uit een minder cultureel milieu. 
Behalve de hypothe~e zelf formuleert Bourdieu een verklaring en geeft een 
aanzet tot een toets10g. Volgens hem is de werking van het onderwijs niet 
alleen samen te vatten met het aanleren van vaardigheden en de resultaten van 
een leerpro~es. In .het schoolsysteem vindt ook een selectie plaats op eigen
schappen.~Je men 10 het schoolstelsel helemaal niet kan leren. Deze kenmer
ken v~.t hiJ samen onder de term 'cultureel kapitaal'. Hieronder zijn begrepen 
leefstiJlkenmerken als manieren, smaak, taalgebruik en ook cultuurdeelname. 
Allemaal zake':', v.:aarop het onderwijs niet zozeer traint, maar die men bij 
Uitstek van hu1s Uit meekrijgt. Als bewijs voor zijn stelling voert Bourdieu 
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aan dat kinderen uit milieus met een grote hoeveelheid cultureel kapitaal 
zoveel succesvoller zijn in het onderwijs dan kinderen uit andere milieus. 
In 'La Distinction' heeft Bourdieu zijn probleemstelling verbreed door op 
zoek te gaan naar een catalogus van leefstijlelementen. Consumptie, vrije
tijdsbesteding, morele opvattingen, woninginrichting, esthetische voorkeuren, 
tafelgewoonten en politieke voorkeuren passeren in secundaire analyses de 
revue. 'La Distinction' is met name interessant, omdat het een uitgewerkte 
hypothese over de samenstelling van de sociale elite bevat. Volgens Bourdieu 
zijn de leefstijlkenmerken namelijk niet zonder meer te ordenen van 'hoog 
prestige aanduidend' naar 'laag prestige aanduidend'. De elite differentieert 
zich ook in een economische en een culturele soort. De economische elite 
onderscheidt zich door hoge inkomens, bezit, conservativiteit en traditionele 
fatsoens- en omgangsnormen. Zij hebben beroepen in de economische sfeer: 
zakenlieden en andere hoge functies in het bedrijfsleven. Als ze al aan 
culturele activiteiten deelnemen prefereren ze traditionele cultuurvormen. De 
leden van de culturele elite onderscheiden zich daarentegen eerder door een 
hoge opleiding dan door een sterke economische positie. Hun beroepen vragen 
veelal een sterke intellectuele preoccupatie. Het zijn functies in het onderwijs 
of de wetenschap of vrije beroepen, zoals universitair docent, leraar, 
journalist en architect. Ook aan kunstproducenten en kunstbemiddelaars 
wordt een groot cultureel kapitaal toegeschreven. Leden van de culturele elite 
zijn eerder progressief dan conservatief, hebben lossere zeden en gewoonten 
en prefereren in de culturele sfeer avant garde en modern aanbod. 
Bourdieu heeft zich ook de moeite getroost om andere sociale groepen van 
deze elites af te scheiden en leefstijlkenmerken te zoeken die voor lagere en 
middengroepen specifiek zouden zijn. Dat blijkt niet eenvoudig. Midden- en 
lagere groepen blijken alle dingen minder te hebben en te doen dan de beide 
elitegroepen maar er zijn nauwelijks items aan te wijzen die op een 
specifieke l~efstijl van deze groepen duiden. Als indicatoren vindt hij 
hoogstens politieke onverschilligheid, eet- en inrichtingsgewoonten en 
esthetische voorkeuren. Activiteiten die in lagere statusgroepen favoriet zijn 
en elders niets, zijn moeilijk te vinden. 

Leeftijdsgroepen 
In het voorgaande zijn verschillende stappen genomen om de algemene hypo
these over de invloed van status op gedrag verder uit te werken. Begonnen 
werd met de veronderstelling dat sociale statusgroepen op één dimensie 
geordend kunnen worden op basis van het prestige van het uitgeoefende 
beroep. Vervolgens is gewezen op de mogelijkheid het prestige van een groep 
niet alleen af te lezen aan het beroep, maar ook aan leefstijlkenmerken met 
de bijhorende statussymbolen. Op grond van het werk van Bourdieu is 
tenslotte aangegeven dat er twee groepen met een hoog maatschappelijk 
prestige te onderscheiden zijn; een economische en een culturele elite. Echter, 
statusgroepen hoeven niet noodzakelijk volgens een verticaal criterium 
geordend te zijn. Dezelfde hypothesen laten ook horizontale differentiatie 
tussen groepen toe, die op een gelijke wijze via de leefstijl, het lidmaatschap 
en groepsnormen tot uiting brengt. 
Een belangrijke vorm van horizontale statusdifferentiatie in een samenleving, 
met een bijzondere betekenis om fluctuaties in cultuurdeelname te verklaren, 
is de positie die leeftijdsgroepen innemen. De differentiatie van een 
samenleving naar afgebakende leeftijds- en levensfasegroepen, is. een 
verschijnsel van altijd en overal. Tegelijkertijd kan men stellen dat 10 de 
moderne westerse wereld jongeren een belangrijke plaats innemen, niet alleen 
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als leve.I?sfase, ~aar ook als voorbeeldcultuur voor de gehele samenleving. 
Vaak ZIJD vernieuwende cultuurvormen uit de jongerencultuur afkomstig. 
Over het geheel genomen passen cultuurvormen, die gepaard gaan met uitgaan 
e?. ontmoeting, meer in het gedragspatroon van jongeren dan van ouderen. Er 
ZIJ.~ ook :vor"!en van cultuurd~_elname (bioscoopbezoek en popmuziek) die 
vn~wel UitslUitend onderdeel ZIJD van de wereld van jongeren. De relevante 
sociale groep b~hoeft men niet ~itsluitend in termen van leeftijd op te vatten. 
Of ~en deel Uitmaak~ van de Jongerencultuur, lijkt evenzeer bepaald door 
cruc~ale overgangen m de levensfase (huwelijk, gezin, deelname in het 
arbeidsproces) dan door de objectieve leeftijd. Voort speelt ook hier de aard 
van het sociale netwerk waarin men verkeert, een grote rol. 

3.3.4. Hypothesen over statusnastreving 

In de voorgaande paragrafen is de invloed van statusmotieven op cultuur
?eelname aan de o~de gekomen. Volgens klassieke sociologische theorieën zijn 
m ?nze samenlevJOg st~tusgroepen te onderscheiden doordat zij zich ten 
opzichte van elkaar pr~f!leren door een specifieke leefstijl. Cultuurdeelname 
beh~o~t tot het klassieke repertoire van leefstijlattributen waarmee de 
sc?eidmg. t~ssen statusgroepen met een hoger en lager prestige tot stand komt. 
Die scheiding werkt . ~aar twe~ kanten; enerzijds rechtvaardigen hogere 
statusgroep_en hun POSitie door VIa culturele activiteit hun voortreffelijkheid 
en .b~sc?avmg te tonen en anderzijds zijn voor lagere statusgroepen culturele 
activiteiten op een subtiele manier gekenmerkt door hoge sociale drempels. De 
algemene hypothesen over de werking van status zijn: 

Men is genágd op die gebieden cultureel actief te =iJn. waarvan de 
deelname bmnen de eigen sociale groep of de referentiegroep als norm 
rs voorgeschreven en als leefstijlkenmerk geaccepteerd. 

Conformatie aan deze norm =al sterker zijn, naarmate men hechter in de 
betreffende statusgroep geïntegreerd is. 

De statusmotivatie en de normen waaraan men zich voor cultuurdeelname 
~ehoudei? acht, kunnen via directe meting worden vastgesteld, om zo 
mformati~ve h>:pothesen te kunnen toetsen. Cultuurdeelname op basis van 
statusmotieven IS sterk afhankelijk van de cultuurdeelname van interactie
par!ners. Toetsing via dete~minanten van statusmotieven is ook mogelijk. 
Socmle status kan be~taan Uit meerdere dimensies, maar voor de verklaring 
van cultuurdeelname IS het algemeen maatschappelijk aanzien of prestige van 
statusgroepen het belangrijkst. Omdat prestige meestal wordt afgelezen aan 
het bero~psprestige van de persoon (of van de hoofdkostwinner van de 
samenlevmgseenheid waar hij deel van uitmaakt), is van het beroepsprestige 
een g.root effect op deelname aan cultuur te verwachten. Op basis van de 
t~eone. van. Bourdieu is het verstandig de status van beroepen in twee 
d.I!llensies Uiteen te leggen. Voor de economische elite is de verwachting dat 
ZIJ met name een hoge participatie in traditionele activiteiten zullen hebben 
en van de culturele elite in avant garde activiteiten. ' 
Het verond.erstelde effect van prestige op cultuurdeelname heeft ook zijn 
consequentJes .voor het historisch verloop in de omvang en samenstelling van 
culturele publieksgroepen. Er zijn aanwijzingen dat onze samenleving in de 
afgelopen decennia aanzienlijk opener is geworden en de grenzen tussen 
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statusgroepen niet meer zo strak zijn. De cultuursector, met het streven naar 
cultuurspreiding en laagdrempelige activiteiten, is hier zelf een voorbeeld van. 
Op grond hiervan kunnen we vanuit de statushypothese een aanzienlijke 
cultuurspreiding verwachten. Of ook de omvang van de publieksgroepen is 
toegenomen, valt te betwijfelen. Indien statusonderscheidingen in onze 
samenleving nu een minder grote rol spelen dan in het verleden, vervalt 
immers ook een motief tot deelname en dat geldt zowel voor hogere als lagere 
statusgroepen. 
De voorspellingen uit het statusbevestigingsmechanisme niet beperkt tot 
verschillen in sociale status in verticale. Ook normen binnen andere groepen 
kunnen van betekenis zijn voor de keuze van een culturele activiteit. Als 
belangrijkste niet-verticale dimensie van sociale status is de leeftijd te 
noemen. Het is realistisch om naast de 'elite'-cultuur een afzonderlijk groep 
van 'jeugd-cultuur' te onderscheiden. Te denken valt daarbij aan popmuziek 
en politiek theater als hoofdcomponenten. Over de werking van leeftijd als 
statusdimensie op deelname aan jeugdcultuur laten zich op een aantal 
gebieden analoge voorspellingen afleiden. Ook hier is de invloed van 
integratie in de statusgroep van overwegend belang. 

3.4. Ter afsluiting: van afzonderlijke hypothesen naar verklarende theorie 

Vanuit vier verschillende gezichtspunten is er nu naar cultuurdeelname 
gekeken. Culturele activiteit kan een functie zijn van: 
a. De financiële kosten die aan deelname zijn verbonden. 
b. De tijdkosten die aan deelname zijn verbonden. 
c. Het plezier en de moeite van het verwerken van culturele informatie. 
d. De kosten en baten die statusoverwegingen bij deelname teweeg brengen. 
De structuur van de redenering was steeds dat vanuit de vier gezichtspunten 
een verklarende hypothese is geformuleerd over de invloed van een centrale 
verklarende variabele. Deze hypothesen zijn op zichzelf toetsbaar. Men moet 
hiervoor beschikken over directe metingen van deze centrale verklarende 
variabelen. De hypothesen zijn eveneens met behulp van bijkomende 
veronderstellingen over het effect van achtergrondvaria beien, respectievelijk 
de schaling van diverse culturele activiteiten op de centrale theoretische 
variabelen verder uitgewerkt tot voorspellingen. Op deze manier zijn 
afgeleide hypothesen gegenereerd, onderling verbonden door de vier 
verklarende hypothesen. 
De structuur van deze uitspraken is niet een 'theorie' in de ware zin van het 
woord. Het zijn vier afzonderlijke hypothesen, elk met daaruit afgeleide 
voorspellingen. Deze door opsomming geïmpliceerde theorie bestaat uit de 
samenvoeging van de vier hypothesen en verzameling van afgeleide voorspel
lingen. Daarmee stuit men onmiddellijk op het probleem dat het op het eerste 
gezicht al mogelijk is om tegenstrijdige voorspellingen uit de theorie af te 
leiden. Zo luidt de groei van het opleidingspeil volgens de ene hypothese tot 
een groei van de deelname (via grotere vaardigheden) en volgens de andere 
hypothese tot een afname (vanwege grotere tijdsdruk). Op tal van plaatsen 
leidden de vier hypothesen tot andere, strijdige verwachtingen over empirisch 
waarneembare verschijnselen. 
Deze strijdige afleidingen behoeven niet zo zorgwekkend te zijn. Immers, 
impliciet of expliciet staat steeds de voorwaarde waaronder de afgeleide 
voorspelling van kracht is, vermeld. Zo wordt de publieksomvang geacht toe 
te nemen voorzover het opleidingspeil van de bevolking is toegenomen en 

61 



afgenomen voorzover de beschikbare tijd ervan is verminderd. Impliciet is 
daarmee gezegd dat de .beide ontwikkelingen best tegelijkertijd kunnen 
optreden .en elk~ars werkmg teniet kunnen doen. Het is niet ongebruikelijk 
om ~eze .mperkmg op te voeren als een 'ceteris paribus'-clausule: de voor
spellmg Is.van k~acht, voorzover er geen andere factoren in het geding zijn. 
Een ~etens pa~1bus clausule is behalve een bruikbare methode om een 
the_o~I.eformulenng co~rect .te mak~n, echter oo.k een strategie om altijd gelijk 
te krij~en en ee!l t~eone te 1mmumseren. Als n1et duidelijk is aangegeven wat 
onder. het ove~1ge v:rstaan moet worden, levert de 'ceteris paribus'-clausule 
g'?en I~f?rmat1eve Uitspraken op. Integendeel, zo'n voorwaarde is dan een 
UitnodiglOg ~m uitvluchten te Z?eken bij niet-voorspelde onderzoeksuitslagen. 
Dat hoeft n1et het geval te z1jn met een theorie zoals die in dit boek is 
g~.formuleerd. l~mers, de mechanismen, die tegelijkertijd van kracht kunnen 
Zijn, met de bijhorende voorwaarden, zijn duidelijk in de bovenstaande 
hypothesen en v.oorspellin~en aangegeven. 'Ceteris paribus' betekent dan: 
wan~eer de ovenge detern;u~anten van cultuurdeelname constant zijn. 
Het IS de vraag of het exphc1et opsommen van voorspellingen recht doet aan 
de geformuleerde hypothesen. De voorspellingen zijn geformuleerd onder de 
veronderstelling dat de in de algemene hypothese genoemde voorwaarden 
voor ~ultuurdeelname tegelijkertijd noodzakelijk en voldoende zijn, oftewel 
de en1ge ~~orwaarden voor cultuurdeelname. Deze manier van redeneren is 
noodzakehjk ?m tot afleidingen uit verklarende hypothesen te komen. 
Ten eerste leidt de~e benadering tot lange lijsten van ingewikkeld gefor
muleerde voorspellmgen. Ten t.weede kan uiteindelijk niet voldoende 
tegemoet gekome~ worden aan de m~oud van de gewenste verklaring. Met de 
verb.a!~ formulenog van een theone, zoals boven gegeven, komt men in 
moeilijkheden, zodra er uitspraken moeten gedaan worden over multivariate 
verband'?n. De gewone taal is in feite niet geschikt om deze op zichzelf 
eenvoud~ge zaken te. beschrijven. Ten derde dwingt deze benadering tot het 
denken m elkaar Uitsluitende alternatieven, daar waar een structuur van 
elkaar aanvullende voorwaarden adequater is. Verbale formulering van 
a~nvullende voorwaarden vervalt echter onmiddellijk in oninformatieve 
UJtsprak~n. ("één aspectn~ "één onder vele oorzaken'')~ wanneer niet een 
gekwantJrJceerde vorm aan de uitspraken is gegeven. 
H.et verdient meer aanbeveling een lijst van voorspellingen, zoals die volgt 
UI( l~S van ~!kaar. Staande hypothesen, te integreren tot een verklarende 
t~eone, w~arm bu1ten de afzonderlijke hypothesen ook een bovengeordende 
U1tspra~k IS op~enomen, waarin het onderlinge gewicht van de verschillende 
determmanten IS aangegeven en de voorwaarden waaronder zij hun werking 
hebben. Als we tot ee? geïn_tegreerde theorie willen komen, biedt de weg van 
~e ve~bale formulermg met veel perspectief. De formuleringen zijn te 
mgew1~kel~ om voor een lezer nog doorzichtig te zijn. 
Gelukk1~ b1~.dt de methodologie ons een taal waarin deze verklaringen wel 
eenvoudig Zijn weer te geven: de lineair-structurele of causale modellen In 
deze modell.~n is het eenvoudig oorzaak-gevolg-relaties multivariaat aa~ te 
g:oven, terWijl dezelfde .method?logie ons een expliciet geformuleerde logica 
b1edt om .alle voorspelhogen Uit de veronderstelde relaties af te leiden: de 
repreduche van geobserveerde correlaties uit het structurele model. Boven
staande hypothesen en voorspellingen zijn adequater in zo'n causaal model 
weer te geve~ dan in een verbale formulering. Het volgende hoofdstuk biedt 
een for'?ulermg van de theorie in de vorm van een causaal model. Dit causaal 
model hgt ook ten grondslag aan de analyses van onderzoeksresultaten in de 
latere hoofdstukken. 
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Hoofdstuk 4 

VAN VERBALE THEORIE NAAR ANALYSEMODEL 

In het vorige hoofdstuk is uiteengezet hoe verschillen in de keuze voor 
culturele activiteiten tot stand kunnen komen. Op basis van vooronder
stellingen voor vier werkzame mechanismen zijn uitspraken geformuleerd, die 
verschillen in cultuurdeelname voorspellen tussen personen en verschillen in 
publieksomvang en publiekssamenstelling tussen culturele activiteiten. De 
logische structuur van deze verbaal uiteengezette theorie is relatief eenvoudig. 
Twee samengestelde algemene hypothesen vormen de basis: 

Naarmate personen meer geld besteedbaar hebben. meer tijd beschikbaar 
hebben. een grotere informatiecapaciteit hebben en sterker gemotiveerd 
zijn tot statusnastreving. des te waarschijnlijker is het dat zij deel
nemen aan culturele activiteiten; 

de invloed van besteedbaar geld. beschikbare tijd. informatiecapaciteit 
en statusmotivatie op cultuurdeelname is groter. naarmate de betreffende 
activiteit respectievelijk meer geld en tijd vraagt. en hogere status- en 
informatiedrempels heeft. 

Deze twee algemene hypothesen zijn, met een aantal bijkomende veronder
stellingen tot twee soorten voorspellingen uitgewerkt. Ten eerste zijn 
voorspelli~gen gedaan over de samenstelling van culturele publieksg.roepen in 
termen van sociale achtergrondvariabelen en andere kenmerken. D1t gebeurt 
met bijkomende veronderstellingen over de voorwaarden waaronder personen 
beschikken over veel geld en tijd, respectievelijk een grote informatiecapaci
teit hebben of een hoge statusmotivatie. Bij de tweede soort voorspellingen 
zijn bijkomende veronderstellingen gebruikt over de culturele activiteiten, 
namelijk over het voor deelname vereiste geld, de benodigde tijd, de 
complexiteit en de te verwerven status. Algemeen geldt dat als een culturele 
activiteit hoger scoort op deze kenmerken, de publieksgroep een selectievere 
samenstelling zal hebben. Wanneer men er daarnaast van uit gaat dat de relatie 
tussen de individuele achtergrondkenmerken monotoon verloopt, volgt ook dat 
de betreffende publieksgroepen kleiner van omvang zullen zijn. 
De theorie over deelname aan cultuur in het vorige hoofdstuk is verbaal 
geformuleerd en bestaat daardoor nog steeds uit losse hypothesen. De 
genoemde determinanten voor cultuurdeelname uit deze verklarende 
hypothesen zullen in werkelijkheid tegelijkertijd hun werking te hebben. Een 
verbinding tussen de hypothesen is te realiseren door ze eenvoudigweg samen 
te voegen. Het is dan niet moeilijk van de hypothesen gelijk door te steken 
naar de data-analyse. Daarmee wordt in hoofdstuk 5 een begin gemaakt. 
In dit hoofdstuk wordt deze doorsteek evenwel uiteengelegd in een aantal 
afzonderlijke stappen. De hypothesen uit het vorige hoofdstuk zijn veronder
stellingen over keuzeprocessen, waarin individuen met verschillende sociale 
posities en de daaruit voortvloeiende theoretisch relevante kenmerken, 
geconfronteerd met daarmee corresponderende kenmerken van culturele 
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activiteiten, ?~ k~uze maken om al dan niet te komen tot deelname 
~:~aaide actiVIteit, en. daarmee geen geld, tijd en energie in andere a~~z~e~ 
keu~~/;ostopp1en. Het IS de moeite waard te bestuderen hoe deze individue~e 
correspo;;~~- gem~delleerd ku~ne!l w_o~den, om vervolgens na te gaan welke 
modellen. Ie er IS tussen zo n mdiVIdueel keuzemodel en data-analyse 

4.1. Het individuele keuzemodel 

~~~dnee:r b~~ ~euze~ v~or deelname. aan culturele activiteiten afzonderlijk 
samenvatten cto~~~ ~olga;~~e 1~r~~~~~hypothesen zich in eerste instantie 

CUL;: GBUD; + TBUD; +!CAP;+ SMOT; 

CUL. 
csub. 
TBUD

1 

ICAP-
1 

SMOT; 

: de tendens aan een culturele activiteit deel te nemen 
: het besteedbaar inkomen 
: het. beschikbaar tijdbudget 
: de Informatiecapaciteit 
: de statusmotivatie 

(I) 

?ae:~~~~~gel~k~ng (I) ~een eerste stap naar formalisering van de verklaring 
d ur ~e n~m~ .. uituurdeelname wordt geacht een functie te zi ·n van 
v!e~o~e~~~·~ter dndiVIduele (verklarende) variabelen. Natuurlijk besiaan er 
variabel I en e vormen van cultuurdeelname en de vier verklarende 
Zo is fo~~~~b(~ln I?te~ vormk van cultuurdeelname een verschillend gewicht. 

UI e wer en tot het volgende stelsel van vergelijkingen: 
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~~fi 1 :go1+gg J*GBU D ;+b12.TBUD ;+b c3*!CAP ;+b 4.sMOT. (2.1) 
12 - 02+ g2*GBUD;+b12.TBUD;+bc3*1CAP;+b:4.sMoT; (2.2) 

.. + 

CU Lil. CULil· CU Lij 

boJ· bol· boj 

bgl, bg2· bgj 

+ + + (2 ... ) 

De tendens van de personen i om aan een 
bepaalde activiteit 1, 2 .. j deel te nemen. 
Een co?s~a':te, de gemiddelde tendens om aan 
een activiteit 1. 2 . .. j deel te nemen 
Het _ge_wicht van het financiële argu~ent in de 
besiJssmg om aan activiteit 1. 2 . .. j deel te 
nemen. 
!-Jet gewi~ht. van het tijdsbestedingsargument 
m de besiJssmg om aan activiteit 1. 2 . .. j deel 
te nemen. 
Het ~e~i<:ht van _de_ informatieverwerking
capaciteit m de besilssmg om aan activiteit 1 2 
.. j deel te nemen. · ' 
Het ge~ic_ht van de mate van statusnastreving in 
de besiJssmg om aan activiteit /, 2 . .. j deel te 
nemen. 

In woorden: dat de waarschijnlijkheid dat een persoon aan een activiteit j zal 
deelnemen, gezien wordt als een additieve en lineaire functie van zijn 
besteedbare inkomen, beschikbare tijd, informatiecapaciteit en statusmo
tivatie. Bij een gegeven populatie individuen en bijhorende verdelingen van 
inkomen, tijd, informatiecapaciteit en statusmotivatie, geven de gewichten 
bf? b1, bc en bs aan in welke mate een verklarend aspect bepalend is bij de 
b·eslissing om aan een activiteit j deel te nemen. 
In het hiervolgende gaan we ervan uit dat alle individuele variabelen gelijk 
geschaald zijn, namelijk in eenheden standaarddeviatie. Wanneer de analyse 
beperkt is tot één populatie betekent dat geen verlies aan informatie en levert 
het een vergelijkbaarheid van gewichten op. Voor een zinvolle vergelijking 
van de gewichten van de onafhankelijke variabelen GBUD;, TBUD;, !CAP; 
en SMOT; is deze standaardisatie zelfs noodzakelijk: het is niet mogelijk de 
gewichten van de vier verklarende variabelen met elkaar te vergelijken als ze 
niet geschaald zijn op een gemeenschappelijke dimensie. Bij de afhankelijke 
variabelen (cultuurdeelname) komt het vaak voor dat er al een gemeen
schappelijke schaal is (bijvoorbeeld al dan niet deelname of aantal keren 
deelname per tijdseenheid). Door standaardisatie verliest men wel de 
informatie over de omvang van de verschillende publieksgroepen. Zo vervalt 
in vergelijking (2) de b0-term, die staat voor het gemiddelde niveau van 
cultuurdeelname. Door standaardisatie van alle elementen uit het model is nu 
een analyse van covariantiestructuren omgezet in een analyse van correlatie
structuren.[ IJ 
Een tweede kenmerk van het model is de veronderstelling dat de gewichten 
b" b1, bc en bs een functie zijn van respectievelijk de geldprijs, de vereiste 
tlja, de complexiteit en de te verwerven status van de betreffende culturele 
activiteit j. Een compacte formulering van het vergelijkingenstelsel ziet er nu 
als volgt uit: 

CU Lij: bg•GLD j*GBUD; + b1.TYD j*TBUD; + bc•COMf·•ICAf!i + 
bs•S A j*SMOT; (3) 

GLD · : geldkosten van j 
TY D.l : tijdkosten van j 
COM. : complexiteit van j 
ST A ! : de status uit j 

J 

De constanten b , b1, bc en bs uit de vergelijkingen 2.1 .. 2.j (in totaal 4*j 
constanten) zijngin vergelijkingstelsel (3) opgesplitst in vier algemene ge
wichten (b bL, bc b3 ) en vier specifieke gewichten (GLD i' TYD i' COM_ i' 
ST A ·), dilvanabel z1jn over een aantal gedragsalternatieven j. Het versctnl 
met 1de eerdere formulering (1) is dat in het model de mogelijkheid is 
ingebouwd voor splitsing tussen algemene gewichten en gewichten die per 
alternatief j differentiëren. 
Model (3) is een regel die aangeeft hoe individuen die zijn toegerust met 
verschillende kenmerken kiezen voor deelname aan culturele activiteiten die 
een verschillend beroep doen op hun kenmerken. Het heeft de vorm van een 
vergelijkingenstelsel waarin nog een aantal vrij te bepalen constanten 
voorkomen. De volgende stap is nu te laten zien hoe dit vergelijkingenstelsel 
equivalent is met een stelsel van lineair-structurele vergelijkingen voor een 

(1) De b-gewichten in de vergelijking (2) moeten dan gelezen worden als 'beta'a'. 
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correlatiematrix en dat daarin deze vrij te bepalen constanten empirisch 
geschat kunnen worden. 

4.2. Het lineair-structureel model 

De in vergelijking (3) veronderstelde relatie tussen de afhankelijke variabelen 
(cultuurdeelname) en de onafhankelijke variabelen is lineair. De tendens om 
aan een culturele activiteit deel te nemen, is evenredig met de onafhankelijke 
variabele: als iemand hoger scoort op de onafhankelijke variabele (één van de 
vier verklarende mechanismen), zal hij volgens dit model evenredig meer 
culturele activiteit vertonen. Er bestaan veel van dergelijke modellen onder 
data-analysetechnieken: factoranalyse en regressie-analyse behoren daarbij. 
De veronderstelling van evenredig toenemende relaties kan worden uitgedrukt 
in een lineair-structurele model, dat een combinatie van multipele regressie 
en factoranalyse biedt. In het navolgende is uiteengezet welke bijzondere 
mogelijkheden deze modellen hebben bij de verklaring van cultuurdeelname, 
en welke haken en ogen er aan het gebruik van het lineair-structureel model 
zitten. 
De uitgangssituatie is dat we beschikken over de volgende gemeten variabe
len: 
a. Gemeten indicaties voor de vier verklarende variabelen GBUDi, TBUDi, 

!CAP i en SMOTi. 
b.Gemeten indicattes voor de afhankelijke cultuurdeelnamevariabelen CULi 

(j=l..l), GLD i' TYD j• COMj, en STA j• waarbij J tenminste enige malen 
groter ts dan vter. 

De structuur van het model wordt dan weergegeven door het diagram in 
figuur 4.1: de vier verklarende variabelen beïnvloeden vier overeenkomstige 
latente variabelen, die op hun beurt in relatie staan met (zich uitdrukken) in 
alle geobserveerde afhankelijke cultuurdeelnamevariabelen. Bij bestudering 
van figuur 4.1 als causaal model, is te constateren dat de relatie tussen de 
verklarende variabelen GBUD, TBUD, !CAP en SMOT en de afhankelijke 
CUL-variabelen een vermenigvuldiging is van twee componenten: het effect 
van de verklarende variabele op de latente factor en de factorlading. Het 
lineair-structurele model splitst daarmee het effect van de verklarende 
variabelen op culturele activiteiten in twee coëfficiënten; als eerste in een 
algemeen effect, variërend tussen de verklarende variabelen en als tweede een 
specifiek effect voor elke afhankelijke variabele, ter kwalificatie van het 
algemene effect. Wanneer een vergelijking wordt gemaakt met het in de 
vorige paragraaf gedefinieerde model, constateren we dat de implicaties van 
een lineair-structureel model, weergegeven in figuur 4.1 daarmee precies 
overeenkomen. Het modellevert niet alleen een inzicht in het algemene effect 
van de vier verklarende variabelen, maar schaalt de afhankelijke variabelen 
ook naar de mate waarin deze verklarende variabelen van toepassing zijn. Het 
model levert dus naast een inzicht in het gewicht van de verklarende 
variabelen, een schatting van de mate van tijd- en geldkasten, informatie- en 
statusdrempels! 

De bijzondere aard van het model laat zich het best toelichten in relatie tot 
twee verwante modellen: regressie-analyse en factoranalyse. Uitgangspunt bij 
deze twee modellen is, dat de relaties tussen de variabelen zijn uitgedrukt in 
een correlatiematrix. Verondersteld wordt daarbij dat deze matrix de 
informatie over de samenhang tussen de verklarende en de afhankelijke 
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Figuur 4.1: L ineai r~structureel model met vier factoren. 

~ ICAP SMOT 

Figuur 4.2: Correlatiematrix tussen verklarende en afhankelijke var i abelen. 

TBUD GBUD JCAP SMOT CUL 1 

TBUD 
GBUD 

II 

!CAP 
SMOT 

cuL 1 

lil IV 

variabelen volledig representeert. De matrix (figuur 4.~) is te verdelen ~n vier 
kwadranten met elk een verzameling van corre!attes. De .. co:relat!es op 
overeenkomstige posities ten opzichte van de diagonaal ZIJn tdenttek .~n 
bieden geen afzonderlijke informatie. Het tweede en derde kwadrant ZIJn 
derhalve gelijk. d o'n 
Een eenvoudige analyseprocedure, die toegepast. kan wor en <;1' z. 
correlatiematrix, is regressierekening om zo de .. mvloed~nb ~an C~Lvt~~ 
verklarende variabelen op elk van de afhankeliJke vana .een . 
berekenen. Hiermee zijn dan 4*1 (gestandaardiseerde) regresstegewichten te 
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verkrijgen. In termen van de correlatiematrix is hiermee een model voor de 
relatie tussen de verklarende variabelen en de afhankelijke variabelen en 
tussen de verklarende variabelen onderling (drie kwadranten, waarvan twee 
identiek) weergegeven. Wat betreft deze informatie is dit model verzadigd: de 
correlaties in drie kwadranten zijn door het model volledig gereproduceerd. 
Deze analyse heeft als eigenaardigheid dat zij zich niets aantrekt van de 
grootste hoeveelheid beschikbare informatie, de onderlinge correlaties tussen 
de CUL-variabelen (vierde kwadrant). 
Een andere relatief eenvoudige procedure, in het bijzonder geschikt voor 
modellering van het vierde kwadrant van de matrix, de onderlinge relaties 
tussen de afhankelijke variabelen, is factoranalyse. Bij deze techniek 
veronderstelt men de invloed van onafhankelijke variabelen, die niet gemeten 
(latent) zijn, maar waarvan de invloed is af te lezen aan de onderlinge 
correlaties van de afhankelijke variabelen. (In beginsel is factoranalyse niets 
anders dan een regressie-analyse, zonder gemeten onafhankelijke variabelen.) 
De eenvoudigste vorm van factoranalyse is, als men één latente factor (figuur 
4.3) veronderstelt. Dan is het met de kennis, dat geobserveerde correlaties het 
product zijn van twee coëfficiënten (factorladingen), mogelijk om handmatig 
(met een rekenmachine) een redelijke oplossing te berekenen. Wanneer men 
maar één factor heeft, zijn deze coëfficiënten eenduidig bepaald. Het is niet 
vanzelfsprekend dat de optimale oplossing daadwerkelijk de gegevens goed 
representeert. De verschillen tussen geïmpliceerde en werkelijke correlaties 
kunnen zo groot zijn dat een model van één factor niet bij de gegevens past 
en daarom niet met een één-factoroplossing is te volstaan om de relaties 
tussen de afhankelijke variabelen te verklaren. Het schatten van een model 
met meerdere factoren (multiple factoranalyse), waartussen ook onderlinge 
correlaties tussen latente factoren kunnen bestaan, is ingewikkelder dan bij 
het één-factormodel (figuur 4.4). Over het algemeen zijn er dan bij een 
gegeven matrix oneindig veel oplossingen, die allemaal even goed bij de 
gegevens passen. Men kiest dan die oplossing die op grond van een bepaald 
criterium (verschillende criteria zijn te hanteren) de geobserveerde correlaties 
optimaal benadert. De factorladingen hebben een onbepaaldheid die niet is op 
te lossen via het criterium dat geobserveerde en geïmpliceerde correlaties 
zoveel mogelijk op elkaar moeten lijken. Over het algemeen zijn er bij de set 
van gegeven correlaties oneindig veel verzamelingen van factorladingen 
mogelijk, die allemaal diezelfde set van correlaties impliceren. Die onbepaal
dheid ontstaat doordat het vergelijkingenstelsel meer onbekenden dan beken
den heeft en daardoor on(der)geïdentificeerd is. Om een multiple factor
oplossing te verkrijgen is het nodig extra beperkingen aan de te schatten 
coëfficiënten op te leggen. Omdat het opleggen van deze beperkingen grafisch 
voorstelbaar is als een rotatie, noemt men deze fase van de analyse 'factor
rotatie'. Er bestaan drie mogelijkheden om de rotatie-onbepaaldheid te fixe
ren: 
- explorerende rotatie met het 'simple structure criterium', 
- confirmerende factorrotatie, 
- identificatie met instrumentele variabelen. 
Als dergelijke rotatiecriteria aan de factoranalyse zijn toegevoegd, levert deze 
een unieke factoroplossing. Deze factoroplossing berust dan niet alleen op het 
criterium dat de geobserveerde correlaties zo goed mogelijk gerepresenteerd 
moeten zijn, maar ook op de keuze voor het rotatiecriterium. In de meeste 
gevallen verkiest men het criterium van 'simple structure'. Dit houdt in dat 
de indicatoren zo eenduidig mogelijk worden ingedeeld naar de latente 
dimensie waarbij ze horen. In veel gevallen is dit 'simple structure' criterium 
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Figuur 4.3: Eén~factor-modcl. 

Figuur 4.4: Een twee-factor-model. 

volstrekt redelijk. Het resultaat is dat variabelen die onderli~g hoo? ge:?rre
leerd zijn, zoveel mogelijk op dezelfde factor laden. Niettem10 ZIJD ~r 
gevallen denkbaar waarbij er juist geen 'simple structure' te verwac.~t~n IS. 
Dit nu is het geval bij ons probleem van cultuurdeelname:. Daa~)JIJ IS de 
veronderstelling immers dat de &~meten variabel~n tegeliJkerliJd onder 
invloed staan van meerdere (nameliJk alle) factoren 10 de analyse. 
De tweede mogelijkheid is om rotatie niet te laten.afhangen van ~en of ander 
rotatiecriterium, maar zelf de keuze voor een l~d10genconst.ella!Ie te maken. 
Men noemt dat 'confirmerende' factoranalyse, 10 tegenstelling t?t de_e~rd~r 
aangeduide procedure, die 'explorerende' analyse heet. Voor de Identificatie 
van een confirmerende factoranalyse is het doorgaans voldoende o~ voor elke 
factor tenminste één variabele aan te wijzen, die een nul-lad10g heeft. 
Daarmee is verondersteld dat die variabele niet onder invloed van de. factor 
staat. Technisch gezien is dit identiek met het ~ixeren. v~n een rotatie. Het 
aanwijzen van een nul-lading is vaak maar een_ lichte eis 10.~en onderzoeks
situatie. Het is veelal goed mogelijk, op basis van redeliJke hypothesen, 
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veronderstellingen te maken over zulke nul-verbanden. Toch is dit in onze 
situatie evenmin mogelijk. Wij zijn er bij de formulering van hypothesen 
vanuit gegaan dat elke vorm van cultuurdeelname tijd en geld, informatie
capaciteit en statusmotivatie kost. De mogelijkheid tot identificatie van het 
model via nul-lading is hiermee afgesneden. 
Een derde mogelijkheid om tot identificatie van het factormodel te komen, -
- en die hier wordt toegepast -- is de realistische veronderstelling dat de 
latente factoren ook onder invloed staan van onafhankelijke variabelen. Men 
maakt dan als het ware gebruik van de informatie in het tweede (=derde) 
kwadrant van figuur 4.2 om tot identificatie te komen. Deze methode staat, 
in het geval van meerdere verklarende variabelen voor één factor, bekend als 
een MIMIC (Multiple Indicators Multiple Causes)-model (Hauser & Gold
berger, 1971; Jöreskog & Goldberger, 1975; Schmidt, 1982; Sörbom & 
Jöreskog, 1981). In deze modellen zijn het de onafhankelijke variabelen die 
de rotatie van de factoren vastleggen. In het geval van cultuurdeelname als het 
te verklaren probleem is deze methode bij uitstek toepasbaar. Als bijvoorbeeld 
de verklarende variabele TBUD de rotatie van de CUL-variabelen bepaalt, 
is de overeenkomstige factor een representatie van dat deel van de cultuur
deelnamevariabelen die onder invloed staan van het tijdbudget. De factor
ladingen weerspiegelen het patroon waarin de afhankelijke variabelen onder 
invloed staan van het tijdbudget Naarmate een activiteit sterker onder 
invloed staat van een onafhankelijke variabele, wordt de geschatte factor
lading hoger. 

4.3. Verdere uitwerking en toetsing 

Tot nu toe is het lineair-structurele model alleen besproken voorzover het 
betrekking heeft op de relaties tussen de verklarende variabelen en de 
afhankelijke cultuurdeelname-variabelen. Het model moet nu nog uitgebreid 
worden met de relaties tussen onafhankelijke variabelen (sociale achtergrond) 
en verklarende en cultuurdeelname-variabelen. De verklarende variabelen 
zijn op hun beurt een functie van een aantal achtergrondvariabelen en 
interveniëren de werking ervan op cultuurdeelname. Die positie is zodoende 
'verklarend' in tweeërlei zin. Ten eerste verklaren deze variabelen de 
verschillen in cultuurdeelname en ten tweede verklaren zij de relatie tussen 
cultuurdeelname en sociale achtergrond door hun interveniërende positie. 
De formalisering van het volledige model behelst nu drie stappen: 
a. De modellering van de vier verklarende variabelen als functie van de ach

tergrond variabelen. 

b. De ordening van achtergrondvariabelen volgens een causale volgorde, waar
door een uitgewerkt padmodel ontstaat (indien gewenst). 

c. De toetsing van de veronderstelling dat de vier verklarende variabelen 
inderdaad een interveniërende positie hebben. 

4.3.1. Verklarende variabelen en achtergrondvariabelen 

De in hoofdstuk 3 geformuleerde hypothesen over de effecten van achter
grondvariabelen op de verklarende variabelen zijn als volgt samen te vatten: 

TBUD = 
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f (INKOMEN. LEVENSFASE, HU!SHOUDSAMENSTELL!NG, 
BEROEPSARBEID) 

GBUD 
!CAP 

f (INKOMEN PRIMAIRE UITGAVEN) 
f (OPLEIDING, EERDERE DEELNAME, CULTURELE TRAI
NING KUNSTBEOEFEN ING. CULTURELE KENNIS) 
f (STÁTUSGROEP. BEROEPSSTATUS, LEEFTIJD) SMOT= 

H · · t odig om uitgebreider op de functionele relaties tussen d_eze variab~~~ f~ete ngaan. Voldoende is de opmerking dat hier te volstaan 1s met een 
standaard lineair-additief model. 

4.3.2. Causale volgorde 

. de theorie piet noodzakelijk is, is het wel -

~~~~~~~~j~ ~~
0

[n ddee ~::~~~e~i~l~aenna~~~~~=~~a~~~-ag~~~~et~~~~iJ~~~:do;i~~; 
n111g aan te br7ngen !naar oorzcf~s-overwegingen. Het resultaat is de hieronder te doen op bas1s van evenscy 
gepresenteerde volg?rde. 
_Leeftijd (=generatie) 
-Sociale achtergrond ouders 
- Genoten opvoeding 
-Opleiding 

=~~~~~~rende variabelen: besteedbaar inkomen, beschikbare tijd, culturele 
kennis en vaardigheden, culturele normen 

- Cultuurdeel~am~~~riabelen .. b 1 n later genoemde fase een gevolg 

~Jna~~~ae~~d~~e~~~o~~~! ~~~~i~b~l~~ ~~ d~~rm~!nn~~~~~~ oe~~z~~~e~~nk~C:~:~ 
genoemde var~~ beienkunnen opFt~eden'J;rgl:~;t een overzicht van de hier tot elkaar wederZIJds be111vloeden. lgu~r . 
een causaal model uitgewerkte theone. 

4.3.3. Toetsing 

. b I n het lineair-structureel model Toevoeging van acht~rgrondva~la e enhe~amodel Te evalueren is een model 
vraagt om andere toetsl~gscntena lv~~~de variab~len lopen. Het is daarom 
waarin alle effecten Vla de verk a f .. k. van de gereproduceerde 
aanbeve_Ienswaardi~ de alge~en! rte~JJk:n;~rrelaties, uitgedrukt in een 
correlaties ten opzlch.te van ~ e . drie componenten waaraan deze deviatie-grootheid, Uiteen., te eggen 111 

afwijki~g te dankden kankf'Jn: de variabelen en de afhankelijke variabelen. 
a. Relalles tussen e ver aren . d verklarende variabelen. 

~-- ~:~a~~~~~~~~enn v~~ ~~~;~;:~~~~c~~~~~~~~~h~~rg~ondvariabelen op de afhan-

Al~:~~r~: ~~~~~~=~ten zijn zinvol te interpreteren in relatie tot het gebrek 

aan passendheid van het model. . . . . 
1 

het model uit te breiden 
Wanneer component (c) substant!Cells, lS he_t Z111VO r Ie activiteiten. 
met de directe effecten van achtergrondvanabelen o~ cu~~eetheorie Zulke 
Daarmee t.r.eedt men wel ~uiten d~ aa1_1~eJ:~~~o~f: g:;~lde. Het is goed te 
effecten ZIJn een ':"eerlegg111g van e!~d lineair-structureel model voor een 
beseffen dat het ~111den van e~n passd f' 't'e betekent dat de theorie wordt bepaalde correlatiestructuur n1et per e 111! 1 
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Figuur 4.5: Vier verklarende mechanismen in een causaal model. 
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bevestigd. Het is heel goed mogelijk dat de geschatte model-effecten tenslotte 
de theoretische veronderstellingen (hypothesen) weerspreken. Niettemin is het 
schatten van zulke effecten zinvol. Zij leveren niet alleen aanwijzingen waar 
de theorie niet deugt, zij kunnen ook de conclusie leveren dat aanvankelijk 
geschatte effecten schijn zijn en berusten op 'confounding' door de additio
neel aangetroffen effecten. 

Het uiteengezette model biedt een groot aantal mogelijkheden om gegevens 
te analyseren en heeft voordelen boven andere technieken. Het biedt de 
mogelijkheid van simultane analyse van een groot aantal onafhankelijke, 
verklarende en afhankelijke variabelen. Verder is een belangrijk voordeel van 
het model dat het overeenkomt met een theoretisch opgesteld model voor 
individuele gedragskeuze. De geschatte coëfficiënten zijn onmiddellijk 
theoretisch interpreteerbaar en in feite is het opgestelde model niet zozeer een 
data-analytisch model (dat is het ook), maar een precisering van een 
theoretische argumentatie. Bij het gebruik van dit model treedt ( explorerendel 
data-analyse niet in de plaats van theorievorming, maar heeft de theorie
vorming de vorm van de data-analyse tot consequentie. De precisering ligt in 
eerste instantie in de theorieformulering. Een simultaan model als dit dwingt 
de onderzoeker over alle mogelijke relaties tussen verschijnselen uitspraken 
te doen. Een andere vorm van precisering ligt in het feit dat een 
lineair-structureel model een complete logica met zich meebrengt, waarmee 
in één klap een grote hoeveelheid consequenties van de premissen zijn af te 
leiden. De redeneerregel van deze logica is de bekende formule van causale 
analyse: 

geobserveerde correlatie; direct effect+ indirecte effecten+ schijneffecten 

Hiermee zijn alle consequenties van de aangegeven relaties gegeven (op basis 
van een criterium voor de optimale benadering van geobserveerde door· 
geïmpliceerde correlaties) en wordt de onderzoeker direct de rekening van 
onvolkomen theorievorming gepresenteerd. 

4.4. Beperkingen 

Zulke grote mogelijkheden en voordelen komen niet zonder beperkingen. De 
eerste en belangrijkste daarvan is al besproken in de eerste paragraaf van dit 
hoofdstuk en houdt in dat de gegevens inderdaad volledig gerepresenteerd 
moeten zijn via een correlatiematrix. Meer precies houdt dit onder meer in: 
a. De veronderstelling dat de afhankelijke variabelen, de culturele activitei

ten, continue en onbegrensde variabelen zijn. 
b. De veronderstelling dat de invloeden van de vier onafhankelijke variabelen 

additief zijn en er geen interactie-effecten optreden. 
c. De veronderstelling dat de relaties tussen de onafhankelijke en afhankelij

ke variabelen lineair zijn. 
d. De veronderstelling van recursiviteit, oftewel het ontbreken van terug-

koppelingseffecten. 
Deze veronderstellingen gaan vooraf aan de modelschatting. Relaties van een 
andere dan continue, lineaire, additieve en recursieve aard zijn met dit soort 
modellen namelijk niet of moeilijk te analyseren. 
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4.4.1. Continuïteit 

De eerste veronderste IJ" . d 
deel te nemen aan di:z;,~s c;l~~e afhan~e!ij~e variabelen, de tendenties om 
~a.riabelen zijn. In werkelijkheid;:~~ achvi:elte~, onbegrensde en continue 
JUtst wel ee.~ bepaalde begrenzing. en vee metmgen van culturele activiteit 
De belangnJkste afwijking van deze v d · . 
c~Ituurdeelname altijd de absolut d eron erstellt~g ts dat een schaal van 
ntet alleen theoretisch het geval ~e~~ ergrens van ntet-d~elname kent. Dit is 
culturele activiteit. De meeste geobs p~rso~en ve:tonen tn de praktijk geen 
cultuurdeelname kenmerken zich er eer .: van~belen op het gebied van 
hebben. Het hier gepresenteerde :oJdri ZtJ relattef grote nul-categorieën 
culturele activiteit opleveren die on~ e dan ~an ver~achte waarden voor 
cultuurdeelname'). er eze egrenzmg vallen ('negatieve 
Een alternatieve voorstelling van zaken . . 
de frequentie van deelname zi ·n te ts, dat het al ?an nt~t deelnemen en 
onderliggend proces en niet als va beschouwen ~Is mantfestattes van hetzelfde 
een zelfstandige verklaring behoe; tw~. verschtllend~ verschijnselen, die elk 
matig laat het model zich zo voo~s~· lltt v;reenvoudtgt de analyse. Begrips
wordt gemaakt tussen de latent ~ edn at als het ware een onderscheid 
geobserveerde deelname Imme se ~n ens t?t deelname en de feitelijk 
discreet gemeten is en d~t da ;. ! uttk het feJt dat cultuurdeelname vaak 
komt, is niet te concluderen ~rar'Jd va,a een grote nul-categorie naar voren 
verdeling heeft. Binnen de nul-cat e ~te,nte tendens tot ?eelname ook zo'n 
mate waarin personen tot een bep:g,~neen.k~n~en v~rschtllen optreden in de 
tisch is er weinig tegen de aanna a e acttvJtett gedisponeerd zijn. Theore
~n normaal verdeeld kenmerk m~ va~.I.atente cultuurdeelname als continu 
tndividuen de drempel om tot de rar lj zal een ze~er gedeelte van de 
ondanks verschillen in dispositie ie ~a me te kome~ ntet overschrijden, en 
Statistisch gezien blijven er wel 'k n e nul-categone terecht komen. 
r:ntiële statistiek berust op de v:r~n~e p~o~~·lemen over. De bijgeleverde infe
utt een multivariaat normale verder ersDe mg dat de gegevens afkomstig zijn 
analyse gebruikte gegevens in striktteng: ez~ ~eronderstelling is voor de in de 
dat uitmaakt. Robuustheidsonderzo ~~(~"JUist, maar het is de vraag hoeveel 
zoveel, maar het heeft al wel d .; , .. oomsma, 1983) bestaat er nog niet 
assumptie ernstiger is bij kle· u~ e ~Jk gemaakt dat schending van deze 
multivariate normaliteit Een ~7 ~ ~e dpr~ev~n en grotere afwijkingen van 
groter is op de bijgeleve~de stat~s~iscl~e ;;oo~~n;loed ,van zo'n schen~i_n~ veel 
en de CHI-kwadraat-waarden d d e ~n, as standaardafw1Jktngen 

• an op e schattingen zelf. 

4.4.2. Additiviteit 

!Oen tweede veronderstelling voor h t f . . , 
IS additiviteit oftewel dat er e ge ormuleerde lmealr-structurele model 
de onafhanke,lijke variabelen g~nt mte~a~ties bestaan tussen de effecten van 
verschillende gewichten voo. td mo e h~eft slech.ts de mogelijkheid om 
motivatie te bepalen, als de we~ki~ ~ geld, mformatlecap.~citeit en status
Deze veronderstelling van additivfi ~daarvan ona~hankeiiJk van elkaar zijn. 
van het model, als het schatten van ~It verJe,nvoudlgt zow~I. de !nterpretatie 
kunnen dan immers de waarden van e mo e paramet~rs. BIJ de tnterpretatie 
elkaar vergeleken worden Wa d~ gesch~tte gew1chten zonder meer met 
meer mogelijk: de groott~ va~:eee: egr mtehrac.tle-effecten optreden, is dat niet 

ewtc t IS dan mede afhankelijk van de 
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grootte van een ander gewicht. 
Het is zeer de vraag in hoeverre deze aanname van additiviteit realistisch is. 
In het vorige hoofdstuk zijn in feite herhaaldelijk veronderstellingen 
geformuleerd die hiermee in strijd zijn. Zo is over de invloed van tijd- en 
geldbudgetten gesteld dat tijd en geld tot de noodzakelijke voorwaarden voor 
deelname te rekenen zijn. Echter, iemand die helemaal geen tijd voor cultuur 
beschikbaar heeft, kan op grond van het met vergelijking (3) weergegeven 
model toch tot deelname komen, door een voldoende motivatie uit informatie
capaciteit of statusdrang. Gegeven het feit dat vrijwel elke deelname tijd kost, 
is deze consequentie van het model absurd, en steeds absurder, naarmate een 
activiteit meer tijd kost. Dezelfde argumentatie gaat op voor besteedbaar geld, 
als het gaat om activiteiten met een toegangsprijs. 
De veronderstelling over het noodzakelijk voorwaardelijk karakter van de in
vloed van tijd en geld is in een model te verwerken via een multiplicatieve 
relatie: CUL ; GBUD*TBUD*( JCAP+SMOT). Zo'n model impliceert dat bij 
het daadwerkelijk nul worden van één van de beide onafhankelijke variabelen 
GBUD of TBUD de tendens om deel te nemen aan cultuur ook werkelijk nul 
wordt. 
De vraag is evenwel in welke mate deze extreme gevallen, van in het geheel 
niet beschikken over tijd of geld om aan cultuur deel te nemen, ook in 
werkelijkheid vaak optreden. Daarbij is de aard van de gemeten afhankelijke 
variabele van belang. Wanneer het gaat om de analyse van een eenmalige 
gebeurtenis, één bepaald optreden van de New York Philharmonic, of een 
activiteit met een bijzonder hoge prijs als de bezichtiging van Mexicaanse 
antiquiteiten, kan een tekort aan tijd en geld daadwerkelijk optreden. Veel 
personen hebben juist op dat tijdstip geen tijd, of kunnen een zo'n reis niet 
betalen. In de navolgende analyses gaat het echter nooit om gebeurtenissen 
met een beperkt bereik, maar om genres of accommodaties waarbij men vaker 
de gelegenheid tot deelname heeft, tegen een redelijke prijs. Het is daarom 
niet nodig om de analyse complexer te maken door interactieve relaties te 
veronderstellen. 

4.4.3. Lineariteit 

Een volgende veronderstelling bij het geschetste model is lineariteit. Er is 
sprake van een lineaire relatie als een verschil tussen twee individuen op de 
onafhankelijke variabele gepaard gaat met een evenredig verschil op de 
cultuurdeelnamevariabele. De veronderstelling van lineariteit kan om een 
aantal redenen problematisch zijn. Zo is voor de effecten van beschikbare tijd 
en geld een alternatieve veronderstelling mogelijk, dat de effecten wellicht 
monotoon stijgend zijn, maar daarom nog niet lineair. Een verschil in 
beschikbare tijd en besteedbaar geld maakt wellicht meer uit voor hen die be
trekkelijk weinig geld en tijd hebben, dan voor hen die er relatief veel van 
hebben. De relatie tussen activiteit en geld en tijd loopt dan eerder volgens 
een logaritmische vorm dan via een rechte lijn. Dit is echter geen grote 
afwijking van het model. Dergelijke monotone relaties zijn echter goed te 
benaderen door lineaire functies. 
Problematischer is de veronderstelling dat de relatie tussen cultuurdeelname 
enerzijds en informatiecapaciteit en statusmotivatie anderzijds lineair is. 
Immers, in eerste instantie lijkt het aannemelijk dat er sprake is van een 
negatief kwadratisch verband, een bergparabooL Personen met een gegeven 
informatiecapaciteit hebben een voorkeur voor activiteiten met een overeen-
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ko~s.tig. complexiteitsniveau. Zij zullen minder voorkeur hebben voor zowel 
a~tJ~Jte~ten met een geringer complexiteitsniveau als met een hoger comple
XIteJtsni~eay. ':'anuit de culturele activiteiten geldt hetzelfde: bij een gegeven 
comp~ex.Iteitsniveau hoorteen publieksgroep metovereenkomstige informatie
capaciteit. Zowel de deelname van personen met een geringere capaciteit als 
van personen met een hogere capaciteit zal kleiner zijn. 
Een analoge argumentatie is te geven voor statusmotivatie en activiteiten met 
e~.n bepaal~ nivea~ v.an.statusver!ening. Voor personen met een gegeven status 
ZIJD sommige activJteiten te high-brow en andere te low-brow. Bij een 
culturele activiteit van een zeker statusniveau behoort een maatschappelijke 
groep met een overeenkomende status. Leden van sommige andere groepen 
zullen zich voor deelname te goed voelen en weer andere groepsleden durven 
er niet naar toe. 
De relatie van cultuurdeelname met informatiecapaciteit en statusmotivatie is 
een volstrekt andere dan de relatie van cultuurdeelname met tijd en geld. 
Iemand met een grote hoeveelheid tijd en geld kan zich weliswaar dure en 
tijdro~e~de. ~ctiviteiten veroorloven, maar heeft geen reden om de goedkope 
en wem1g t~;dvragende zaken daarom achterwege te laten. Bij deelname op 
gro.n~ ~an Informatiecapaciteit of statusmotivatie geldt juist dat men wel 
actiVIteiten achterwege laat als de eigen informatieverwerkingscapaciteit of 
nagestreefd statusniveau het gebodene te zeer overtreft. 
In de schaaltheorie (Van der Ven, 1977) is eenzelfde onderscheid bekend. Be
schouwd vanuit de schaaltheorie zijn culturele activiteiten in hun relatie tot 
informatiecapaciteit en statusmotivatie niet-monotone items. In relatie tot 
bes~hikbare tijd en besteedbaar geld zijn het monotone items. Deze mono
toni~ betreft de zogenaamde tracelines (of item-specifieke functies), die de 
relatie tussen het latente kenmerk en de geobserveerde variabele weergeven. 
In bekende schaalmodellen voor monotone items kunnen deze lineair zijn 
(factoranalyse), logistisch (Rasch-schalen), een sprongfunctie(Guttman-scha
ling) of monotoon van vrije vorm (Mokken-schalen). Voor schalen met 
monotone tracelines zijn voldoende standaardprocedures bekend die relatief 
goed passen binnen de gereedschapskist van regressie- en correlati~technieken 
die wij hier toepassen. Voor verschijnselen met niet-monotone tracelines is 
een standaardbehandeling, via correlaties, niet beschikbaar. Wel is het 
mog.elijk om de monotonie van de tracelines te onderzoeken, wanneer men 
metmgen heeft voor de onafhankelijke variabelen. Het meest geschikte model 
om de relaties van informatieverwerkingscapaciteit en statusmotivatie mee te 
schatten is een vergelijking van de volgende vorm: 

CUL ~ l/(!CAP
1
.-CQM .yl + 1/(SMOT.-STA .yl 

j I j 

De moeilijkheid bij deze modellen is dat ze lastig te combineren zijn met de 
causale modellen die gebruikt worden om de overige stukken van de theorie 
te representeren. Het is daarom erg aantrekkelijk om met een lineaire 
specificatie te volstaan. 
We moeten ons daarom afvragen onder welke voorwaarden de niet-monotone 
relaties van culturele activiteit met informatiecapaciteit of statusmotivatie 
t~~h g.~ed t~ ?e~aderen zijn met een lineaire functie. Dit zal vooral het geval 
z.IJn hiJ actJVItel!en waarvan de complexiteit of het te verwerven prestige ver 
ligt van de gemiddelde informatiecapaciteit of geambieerde status van de 
onderzochte groep individuen. In dat geval vervalt namelijk een deel van de 
parabool en ontstaat er een monotone of vrijwel monotone curve. Omdat aan 
culturele activiteiten voor het overgrote deel door een elitegroep wordt deel-
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men is de verwachting dat de data relatief vaak aan deze voorwaarde 
~~~~oet. Èr is pas een duidelijk niet-monotoon effect te verwachten, als ?et 
om culturele activiteiten gaat waa;aan wordt deelgenomen door een pubhek 
uit het gemiddelde van de bevolkmg. 

4.4.4. Recursiviteit 

Een laatste belangrijke veronderstelling bij het g.e.formuleerde ~ode! is. recur
siviteit: variabelen zijn eenduidig al~ ~na~hankeh;k of afhankeh;ke vanabelen 
te beschouwen en wisselen deze positie n1et. Het model ve~onderstelt daarmee 
dat er geen invloed bestaat van de cultuurdeelnamevanabelen quL. op de 
variabelen GBUD, TBUD, !CAP, en SMOT_ .. Deze vero~derstellmg IS vo?r 
GBUD en TBUD op zichzelf absurd: als tiJd e~ geld .'.S besteed aan een 
culturele activiteit, heeft men immers daardoor mmder liJd en geld voor ~lle 
andere activiteiten, zowel culturele als niet-culturele. ~ez.e vero~?erstellmg 
lijkt daarmee vreemd, maar is daarom nog niet onrealistisch: TIJd en geld 
besteed aan cultuurdeelname maken immers maar een zeer klem dee~ van het 
totale tijd- en geldbudget uit. De invloed van culturele consumptie op .~e 
budgetten zal daarom te verwaarlozen zijn. Het omgekeerd~ geldt natuuri!Jk 
niet! Wanneer iemand een krap budget heef~, is dat ook van Invloed op kle!ne 
uitgaven (zij het minder dan op de grote Uitgaven). We zouden pas rekenmg 
behoren te houden met terugkoppelingseffecten van tijd en geld, wanneer het 
om aanzienlijke bestedingen binnen ~et budget gaa.t. 
Een op het eerste gezicht merkwaardige consequentie van dez~ ~er_ond,erstel
ling is dat in het 'individuele keuzemodel voor culturele activ1te.1t~n .' ge~n 
rekening is gehouden met het feit dat verschillend.e culturele activit~.'ten m 
de tijd- en geldbesteding concurrenten en alternat1e.ven van elkaar ":IJ~· ~et 
is de keuze tussen culturele activiteiten en andere niet-culturele actlvit.elten 
die het onderwerp van modellering is, en niet de keu:e tussen alterna.tieve.~ 
in het cultureel gedrag zelf. Is dit op het e~r.ste gez1cht merkwaardig, biJ 
nader inzien is dat niet zo. Immers, het empm~ch onde.rzoek laat een o~er
weldigende overlapping van publieksgroepen z1en ~n n!mmer een negatieve 
samenhang, die in het geval van een elkaar UitSlUitende keuze tussen 
activiteiten te verwachten is! . . . · b 1 
Problematisch is de veronderstelling van recurSIVItel! ook voor de vana e <:n 
!CAP en SMOT. Het is aannemelijk dat deelname aan cultuur de statusmoti
vatie en de informatiecapaciteit ten aanzien van. ~ultuur verhoogt. Vooral als 
informatiecapaciteit betrekking heeft op specifieke vormen. van cult.~rele 
activiteit is een invloed te verwachten. Specialistische kennis over su;Jen, 
acteurs en wat dies meer is natuurlijk ook aan andere bronnen dan deelname 
te ontlenen (opvoeding, opleiding en media), maar dat de d~elname zelf een 
rol speelt, ligt voor de hand. Datzelfde geldt voor de :el~t.'e tussen status
motivatie met betrekking tot cultuurdeelname en de fe1t~l!;ke deelnam:: 
Theoretisch is er niets problematisch aan de veronderstell!ng van weder':IJd~e 
effecten tussen deelname enerzijds en informatiecapaciteit en status.mouvatJe 
anderzijds. Het is precies wat we volgens de geschetste the~;1e mogen 
verwachten. De problemen komen, wanneer de sterkte van weder~.';dse effec
ten geschat worden. Idealiter zijn daarvoor I?aneld~ta noo.dzakeh;k. Ook '.':et 
cross-sectionele gegevens zijn zulke schattingen m begmsel wel mogeh;k, 
maar dat levert toch veelal schattingsproblemen op (Ganzeboom, 1983a: ~3). 
Daarom wordt in de hier te gebruiken modellen met de ver_onderstellmg 
gewerkt dat !CAP en SMOT cultuurdeelname beïnvloeden en met andersom. 
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Hoofdstuk 5 

CULTUURDEELNAME IN DE STAD UTRECHT 

In ~~of;Jstuk 3 is een verklarende theorie voor het deelnemen aan culturele 
activiteiten gepresenteerd. Volgens deze theorie is het deelnemen aan cultuur 
!s een f_unctie . va_n het besteedba~r inkomen, de beschikbare tijd, de 
mforma:tecapacitett en de statusmotieven van een persoon, in relatie tot de 
kosten m tiJd en geld, de complexiteit en de statusdrempels van de 
betreffen?e culturele acti_viteit. Uit deze algemene veronderstellingen over 
de werkmg. van de vter ver~larende mechanismen, aangevuld met 
veronderstelhogen over de verdelmg van relevante kenmerken over sociale 
groep~n, respectievelijk culturele evenementen, zijn vervolgens een aantal 
empmsch to~tsbare voorspellingen afgeleid over de samenstelling van 
culturele p_ubheksgroepen. Deze verbaal geformuleerde theorie is in hoofdstuk 
4 verder uitgewerkt tot een formeel datamodel. Bovenstaande theorie is, met 
hulp van een aantal nader omschreven veronderstellingen over de te meten 
vanabelen, om te zetten naar een multivariaat analysemodel van lineair
structureel vergelijkingen. 
In dit hoo~dst~k worden deze voorspellingen getoetst en de vrije coëfficiënten 
v~n het lmeatr-structurele model met empirische gegevens geschat. Deze 
hiertoe te analyseren gegevens zijn nieuw verzameld; er is nog niet eerder een 
rappo~tage van verschenen. In tegenstelling met het in hoofdstuk 6 te 
gebru~~en materiaal zijn de gegevens afkomstig uit een locale steekproef, 
nameliJk een getrokken uit de bevolking van de stad Utrecht van 18 jaar en 
ouder. Deze beperking tot alleen de stad Utrecht verklaart mede waarom 
aanbodfactoren ~i er geen rol zullen spelen. Bij de invloed van het aanbod zijn 
vooral ;Je verschillen tussen stad en platteland, tussen regio's en tussen grotere 
en klemere steden van belang. Gezien het feit dat de hier te analyseren 
gegevens afkomstig zijn uit één tamelijk grote stad, beschouwen we het 
aan bod als constant .. 

5.1. De Utrechtse gege,·ens 

De gegevens over de Utrechtse bevolking zijn verzameld in de maanden maart 
en april van de jaren 1984 en 1985. Voor de dataverzameling is gebruik 
gemaakt van de omstandigheid dat studenten in de Sociaal-Culturele 
Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Utrecht als onderdeel van hun studie 
een interviewtraining krijgen aangeboden. Naast een instructie over "the art 
of asking questions' hoort een praktijkconfrontatie tot de noodzakelijke 
o~derde~en van die training. Gebruikelijk daarbij is dat de af te nemen inter
VIews ntet 'voor spek en bonen' zijn, maar er zo nieuwe en bruikbare 
gegevens worden verzameld. De gebruikte vragenlijst komt voor een deel 
overeen met de vragenlijst van het onderzoek 'Beleving van Monumenten' 
(Ganzeboom, 1982a, 1983a, 1984a). Een belangrijk verschil is echter dat in dit 
nieuwe onderzoek niet een, maar een groot aantal verschillende vormen van 
cultuurdeelname het onderwerp zijn. Teneinde selectieve respons zoveel 
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mogelijk te voorkomen is respondenten gevraagd mee te werken aan een 
onderzoek naar 'Vrijetijdbesteding'. 

5.1.1. De steekproef 

De steekproef is getrokken via een stratenlijst van de stad Utre~ht. Iedere 
interviewer kreeg een lijstje met straatnamen met de opdracht vta een sys
tematische loopprocedure vijf respondenten te selecteren. Naa~t deze opdrac~t 
tot systematische selectie van huisnummers, waren er ins~ructtes vo?r selectte 
op leeftijd (tenminste twee respondenten onder de veertig en tenm~nste twee 
boven de veertig) en op geslacht (tenminste twee vrom':e~ en tenmmste twee 
mannen) meegegeven. Dit om een oververtegenwoordiging van ouderen en 
vrouwen, die immers vaker thuis zijn, tegen te g~an. . 
De aard van deze steekproefprocedure heeft entge consequentles voor het 
verzamelde materiaal. Ten eerste is het moeilijk na te gaan hoe groot de 
feitelijke non-respons is geweest. Weigeringen zijn wel gen.oteerd, ma~: ~et 
aantal adressen waar niemand is aangetroffen die aan de veretste omschriJVIng 
voldeed is door de interviewers niet precies bijgehoude':'. Adressen waar 
niemand thuis was, werden niet opnieuw bezocht. Op basis van ra~portage 
door de studenten is het aantal weigeringen op 45% te sc~atten; relatief hoog 
in vergelijking met onderzoek waar met een bevolkmgssteekproef met 
vaststaande namen en adressen wordt gewerkt. In het Utrec.hts !"lonume

0
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onderzoek (Ganzeboom, !983a: 158) bedroeg het aantal we1ger10gen 33 Yo van 
het totaal aantal benaderden. . . · 
Een tweede consequentie van deze vorm van dataverzameling IS gew~est <;l~t 
er een bepaalde steekproefvertekening optreedt. Oververtegenwoordigd ZIJn 
huisvrouwen, bejaarden en studenten, terwij.l wer.~ende mannen er; perso~~n 
met een eigen bedrijf ondervertegenwoordigd ZIJn. De vertekenmgen ZIJD 
echter niet van die omvang dat daardoor een relevante a~alyse wordt .b~
lemmerd: er bestaat voldoende spreiding over alle demografts.~he categ?neen 
om gefundeerde uitspraken mogelijk te maken. Om de vergeliJkbaarheld met 
de in het hoofdstuk 6 te rapporteren analyse mogelijk te ":~ken, is het bestand 
herwogen naar leeftijd en geslacht. Daar":'ee verdWIJnt grotendeels de 
oververtegenwoordiging van studenten en hUisvrouwen. . . 
Tabe15.1 geeft een overzicht van de achtergrondkenm:rken (geslacht, leeftiJd, 
opleiding, beroepsarbeid, inkomen, hoofdbez1g~e1d) van de herwogen 
steekproef. In totaal is er in dit onderzoek van 558 mwoners van Utrecht een 
bruikbare vragenlijst verkregen. In de analyse beperken .V.:e ons echter tot d_e 
mensen die bij ondervraging tussen 18 en ~4 jaa:. oud ZIJ~ (N~43~). Het u1t 
de analyse verwijderen van de 65-plussers vmdt 7~Jn reden 10 het.~elt dat de.~e 
groep een nogal uitzonderlijke positie inneemt. ZIJ hebben vergelijkenderWIJS 
een zeer ruim tijdbudget, maar dat gaat niet samen met. ~en grote cult~rele 
activiteit, om redenen en beperkingen die verbonden. ZIJn m_et het bejaard 
zijn. Teneinde een gecompliceerde analyse met mte~act1e-effecten . !e 
vermijden, is besloten de culturele activiteit van bejaarden 10 een afzonderliJk 
analyse (§5.4.3.) te bestuderen. In totaal hebben 558 respondente~ aan het 
onderzoek meegewerkt, vrijwel gelijkerlijk verdeeld over de. twee Jaren. ~e 
vragenlijst is in de beide jaren voor de hier gerapporteerde vanabelen volled1g 
identiek gebleven. 
Alvorens over te gaan tot een toetsing van de theorie voor cultuurdee_lname, 
worden eerst de diverse meetinstrumenten van de benod1gd~ var~abel~n 
besproken. Deze variabelen zijn naar hun aard te onderschelden m dne 
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GESLACHT 

Tabel 5.1: Overzicht van de belan .. 
Srl J kste achtergrondkenmerken (N:::436). 

vrouw 
man 

OPLEIDING VADER 
lo 
lbo 
(m)ulo/mavo 
mbo 
mo 

50% 
50% 

13% 
13% 
13% 

9% 

LEEFTIJD 
18 - 24 
25 • 34 
35 • 44 
45 • 54 
55 - 64 

BEROEP VADER 

boeren & zet fstandigen 
handarbeid ongeschoold 
handarbeid geschoold 
employees lager 

24% 
32% 
16% 
13% 
16% 

hbo 11% 

wo 16% 
25% 

employees middelbaar economisch 
employees middelbaar cut tureel 
hogere beroepen economisch 
hogere beroepen cut tureet 

3% 
16% 
12% 
23% 

9% 
14% 
11% 
8% 

OPLEIDING 
lo 
lbo 
(m)ulo/mavo 
mbo 
mo 
hbo 
wo 

HUISHOUDINKOMEN 
< fl. 10000 
fl. 10000-20000 
fl. 20000·30000 
f l. 30000·40000 
ft. 40000-50000 
fl. 50000·60000 
> fl. 60000 

13% 
13% 
13% 

9% 
11% 
16% 
25% 

20% 
32% 
23% 
20% 

4% 
2% 
1% 

BEROEP 

boeren & zet fstandigen 
handarbeid ongeschoold 
handarbeid geschoold 
employees lager 
employees middelbaar economisch 
employees middelbaar cut tureet 
hogere beroepen economisch 
hogere beroepen cut tureel 

BEZIGHEID 
beroepsarbeid 
studerend/school gaand 
werk l oos/wao 
huisvrouw 

Tabel 5.2: Index voor CULTURELE OPVOEDING (10 indicatoren). 

- In ouderlijk gezin werden "h l 
- Ouders hebben res enden " ee veelu boeken gelezen 
- Als kind al lid v~n bib~io~~~:~zet veel boeken te lezen" 
· Vroeger thuis > 100 boeken 
: Aanwez~ghe~d Nederlands woordenboek vroe er 
A~nwezlgheld atlas vroeger thuis 9 thuis 

- G~ ng met ouders naar museum 
~ Glng met. ouders naar toneel of concert 
O~ders Slngen naar de schouwburg 
Glng met ouders steden en dorpen bezichtigen 

3% 
16% 
12% 
23% 

9% 
14% 
11% 

8% 

36% 
27% 
13% 
23% 

%ja 

78% 
55% 
69% 
46% 
83% 
89% 
49% 
33% 
46% 
56% 

Consistentie (a) 
.83 
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soorten: 
a. De sociale achtergrondvariabelen, die een demografische indeling van de 

bevolking weergeven (waaronder belangrijke verdelingen naar opleiding, 
beroep en inkomen). 

b. De culturele activiteiten: een veelheid (72) van gedragingen en genre
voorkeuren. 

c. De vier verklarende variabelen, waarmee de in de theorie gepostuleerde 
mechanismen ter verklaring van cultuurdeelname geïndiceerd zijn. 

5.1.2. Achtergrondvariabelen 

De sociale achtergrondkenmerken van de respondenten zijn grotendeels vol
gens conventionele procedures gemeten (zie tabel 5.1 ): 

Geslacht 
Na een oriënterende analyse bleek het geslacht van de ondervraagde geen 
specifieke relaties te hebben met culturele activiteiten. Sekse is daarom als 
variabele uit de analyse weggelaten. 

Opleiding (OPL) 
De opleiding van de ondervraagden en van hun vaders is gemeten in 7 klassen, 
lopend van (I), alleen lager onderwijs, tot (7), universiteit. Personen die op 
het moment van ondervraging nog onderwijs volgen zijn ingedeeld op grond 
van diè opleiding. 

Leeftijd ( LFT) 
De leeftijd van respondenten is gemeten in jaren. Ten behoeve van tabellen 
is de leeftijdvariabele soms gecategoriseerd in generaties van 10 jaar, maar in 
de analyse is zij steeds continu gebruikt. 

Beroep ( BER) I culturele beroepsstatus (CULBER) 
Het beroep van de respondenten en dat van hun vaders is in het oorspronke
lijke databestand gecodeerd volgens de viercijferige CBS-code (CBS, 1971 ). 
Deze basisinformatie is echter vervolgens niet geschaald naar prestige of 
sociale klasse, maar in plaats daarvan is het beroep geschaald naar een, mede 
voor dit onderzoek nieuw ontworpen index voor de culturele status van beroe
pen. Evenals een prestigeladder ordent deze index de beroepen van hoog naar 
laag. De rangorde van culturele status is ook sterk gecorreleerd met die van 
prestige. Het verschil is dat beroepen uit de culturele en intellectuele sector 
(kunstenaars, onderwijzers, leraren) een relatief hoge positie op de rangorde 
voor culturele status innemen en beroepen uit de commerciële sector 
(zakenlieden, verkopers) een relatief lage. De achtergronden en exacte meting 
van de index zijn eerder uiteengezet in Ganzeboom, De Graaf & Kalmijn 
(1987). In dit boek zullen deze indices voor culturele en economische status 
en verschillen met prestige in een afzonderlijke paragraaf (§5.4.2) worden 
behandeld. 

!nkomcn ( !NK) I huishoudinkomen ( H!NK) 
Bij de meting van het inkomen is zowel naar het netto-inkomen van de 
respondent als dat van de partner (in 9 klassen) gevraagd. In de analyse zal 
gebruik gemaakt worden van de som van deze netto-inkomens, vereenvoudigd 
het huishoudinkomen genoemd. 
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Cult.urele opvoeding (CULOPV} 
De m het ouderlijk milieu genoten d' · 
teiten, is geïndiceerd met 10 't obvoe ~ng, gencht op culturele activi-
gedrag van de ouders in d ' e'?s. eze '.te~s h!indelen vooral over het 
homogeen geheel (<> = 0 8e3 o) P;~~~~nsgi De lfO JdndJCatles vormen een bijzonder 

· · · gee t aarvan een overzicht. 

S.I.3. Afhankelijke variabelen 

Voor de afhankelijke variabelen d' d 
indiceren is de meetprocedure co~ Je e mate van culturele activiteit 
om gaat hebben verschillende pl:"t:'r. De culturele activiteiten waar het 
lidmaatschappen en abonnem;~;e~eni· .;~oekda_an culturele accommodaties, 
Tabel 5.3 geeft een overzicht van , I IJ este '"l?~n ~n l?enre-voorkeuren. 
?nalyse betrokken zijn. Bij elkaar ee~ 1: a;~o.~derhJ.ke md1c~to~en die in de 
m verloren te raken voor anal s ee eJ aan mformatJe dJe, om er niet 
gereduceerd moet w~rden. y e tot een hanteerbare hoeveelheid indices 
Deze reductieprocedure d' t . . 
moeten de indices zo g~~~n:t~n ve~sch!~lende eisen te voldoen. Enerzijds 
dimensies (complexiteit statusver~:e: ZIJ:'• dat de theoretisch relevante 
king komen. Anderzijds' moet d . d nmg, ltJdko~ten, geldkasten) tot uitdruk
van één index onderJin h e'" exc?;'StructJe zo plaatsvinden dat de items 
manifestaties van eenzeJ!de ~~~~~tn ZIJn, ?ftew~l te besch?uwen zijn als 
explorerende factoranalyse van d ggenge ~~mensJe. Daanoe '.s allereerst een 
daaruit resulterende correlat' : on er mge correlaties Uitgevoerd. Het 
onderlinge overla in . Jepa r~on wordt overheerst door de grote 
scheiden 'soorten' ~~tiv1t:~e de pubheksgroepen binnen elk van de onder
lezen) vertonen. Een verkl~~i~~~ ~:eum b~zoek; .theater bezoek,, concertbezoek, 
één soort meer gemeenschap el' \rv~or an. ZIJn, dat twee activiteiten binnen 
teiten van verschillende sot.te~ ~ etermmanten hebben dan twee activi
worden met het feit dat de onderl:n r moet ec.hter ook rekening gehouden 
de manier van vraagstelling Elk ' g~ overlappmg deels is afgedwongen door 
door een ingangsvraag Zo·. . ~sectie van de vragenlijst wordt voorafgegaan 
museum bezocht had i~ de ::g':1 ere respoll:dent g.~vraagd of hij wel eens een 
zijn de vervolgvragen over mus~penbtwee ~aa:. BIJ een ontkennend antwoord 
Het resultaat van deze urn ezoe n1et meer gesteld. 
overwegingen is in tab:~~l~r~;end~ fa~toranalyses en een aantal bijkomende 
dat van de soortgelijke ana·l se;~~. e vmden. Het patroon lijkt vrij sterk op 
wordt in de analyse met tw:alf . 'dJ .Ganzebdoom (I 983a, 1984a). Uiteindelijk 

m 1ces ver er gewerkt: 

Boekenbezit ( BOEKBEZ} 
Deze variabele indiceert de financiële uitgaven dJ'e 
aanschaf 1 • gedaan ziJ'n voor de van eesmatenaal, met name voor boeken. 

Serieus le::en ( SERLEZEN) 
Hierin is het lezen van 's · , ( 1 boeken als 'n . d' k eneuze comp exe) teksten samengevat zowel in 1 peno Je en, dag- en weekbladen. ' 

Populair lezen ( POPLEZEN) 
Hierbij gaat het om het lezen • 1 · , • 
niet alleen in boek v~n popu aJre (relatief eenvoudige) teksten 

en, maar ook m plaatselijke kranten en familie bladen. ' 
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Klassiek concertbezoek ( KLASCONC) 
Verschillende vormen van bezoek aan concerten en accommodaties voor 
uitvoering van klassieke muziek zijn door deze variabele geïndiceerd. 

Popconcertbezoek (POPCONC) 
Hieronder ressorteren verschillende vormen van bezoek aan popconcerten en 
accommodaties voor uitvoeringen van popmuziek. Hieronder is ook jazz
muziek gerekend. 

Bezoek traditioneel theater (TRADTEA} 
Een index voor verschillende vormen en entourages van theateruitvoeringen, 
die binnen het traditionele repertoire vallen, zowel licht als ernstig: klassiek 
toneel, blijspel en ballet. 

Bezoek modem theater (MODTEA) 
Met deze variabele zijn diverse vormen en entourages van theateruitvoeringen 
in het hedendaagse genre samengevat, waaronder de experimentele en politiek 
gemotiveerde opvoeringen. 

Monumentenbezoek ( MONBEZ} 
Geeft de frequentie van architectuurbezoek weer, in de vorm van het 
bezoeken van oude steden, dorpen en gebouwen. 

Be::oek cultuurhistorische musea ( H!STMUS} 
De variabele die het bezoeken van musea en tentoonstellingen van cultuur
historische aard indiceert. 

Bezoek kunstmusea (KUNSTMUS} 
Hiermee wordt het bezoek aan musea en tentoonstellingen van kunstzinnige 
aard geïndiceerd. 

Muziekinstrument spelen (!NSTRUM} 
Deze index duidt op het al dan niet bespelen van een instrument (of zingen 
in een koor), waarbij een schaling is gemaakt, lopend van geen muzikale 
activiteit, via het bespelen van eenvoudig instrument (zingen, gitaar, 
koperblazen) naar het bespelen van een moeilijk instrument (piano, strijk
instrumenten). 

Televisie kijken (TV-K!JKEN) 
Een index die de frequentie van televisie kijken aangeeft en daarbij alleen 
betrekking heeft op een aanbod van eenvoudige kost. Programma's, waarnaar 
het kijken als het ware 'spoort' met cultuurdeelname, zoals literaire program
ma's, filmrubrieken of kunstprogramma's, zijn niet in de index opgenomen. 
Bij deze index gaat het niet om een vorm van cultuurdeel name, maar om een 
ander alternatief soort tijdbesteding. 

Cultuurparticipatie (CULPART} 
Tenslotte is een algemene index voor cultuurdeelname gevormd. Deze is de 
som van het aantal keren dat iemand meer dan gemiddeld actief is op tien van 
de afzonderlijke indices. Populair lezen en televisie kijken zijn van deze index 
uitgezonderd, omdat zij negatief met de andere correleren. 
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:ab:t 5.3: Twaalf indices van culturele 
Tndtcatoren en consistentie (Cronbach's a). activiteit, frequentie, indeling naar 

BOEKENBEZIT (BOEKBEZ) 
Lid van boekenclub 

~~~~~ ~oe~enk in boekhandel (> 4 keer per jaar) 
. oe orter dan 1 maand geleden 

Bezlt persoonlijk meer dan 100 boeken 

SERIEUS LEZEN (SERLEZEN) 

Laatste boek was serieuze lectuur 
Leest wel eens gedichtenbundels 
leest wel eens literair werk 
~eest wel een populair-wetenschappel ijk werk 
:est wel een geschiedkundige boeken 

Ltd van de openbare bibliotheek 
Frequentie bibl ietheekbezoek (> 2 keer per maand) 
Leest landelijk dagblad 
Leest opinieweekblad 

POPULAIR LEZEN (POPLEZEN) 
laatste boek was populaire lectuur 
Leest wel eens detective/thrillers 
Leest wel eens ontspanningslectuur (Boeket) 
leest wet eens streek-/famil i eremans 
leest plaatsetijk dagblad 
Leest familiebladen 

• = 

BEZOEK TRADITIONEEL THEATER (TRAOTEA) 
Laatste t~eaterbezoek betrof traditioneel 
Bezocht lt cht toneel/hlijspel 
Bezocht bal Let 

theater 

Bezocht Grote Zaal Stadsschouwburg 
Bezoek klassiek toneel 

BEZOEK MODERN THEATER (MOOTEA) 

Laatste theaterbezoek betrof modern theater 
Bezocht modern/experimenteel toneel 
Bezocht pol i ti ek/vormingstheater 
Bezocht Blauwe Zaal Stadsschouwburg 
Bezocht Theater Kikker 
Bezocht Theater • t Hoogt 
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% ja 

19% 
33% 
29% 
23% 

.26 

40% 
24% 
58% 
39% 
38% 
35% 
28% 
54% 
29% 

.74 

28% 
44% 
24% 
27% 
48% 
31% 

.58 

22% 
22% 
17",( 

39% 
16% 

.73 

% ja 

20% 
25% 
13% 
26% 
14% 
14% 
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Tabel 5.3 (vervolg): Twaalf indices van culturele activiteit, frequentie, indeling 
naar indicatoren en consistentie (Cronbach•s a). 

BEZOEK KLASSIEKE CONCERTEN(KLASCONC) 
Laatste concertbezoek betrof klassieke muziek 
Bezoekt opera/oratorium 
Bezoekt religieuze muziek 
Bezoekt kamermuziek 
Bezoekt klassieke orkestmuziek 
Bezoekt Muziekcentrum Vredenburg 
Bezoekt Stadsschouwburg 
Bezoekt Geertekerk, Nicelaaskerk 

BEZOEK POPCONCERTEN (POPCONC) 
Laatste concertbezoek betrof populaire muziek 
Bezoekt popconcerten 
Bezoekt jazzmuziek 
Bezoekt Rasa, SSR, NV-huis 
Bezoekt Kreatum 

MUZIEKINSTRUMENT BESPELEN (!NSTRU) 
Geen 

Speelt intensief moeiLijk instrument 

BEZOEK KUNSTMUSEA (KUNSTMUS) 
Laatste bezoek betrof kunstmuseum 
Bezoekt musea voor moderne kunst 
Bezoekt musea/galerie voor hedendaagse kunst 
Bezoekt musea met klassieke beeldende kunst 
Bezocht Museum voor Hedendaagse Kunst 
Bezocht Galerie (Jas, Kunstl iefde) 
Bezocht Centraal Museum 

BEZOEK CUL TUURHISTORISCHE MUSEA ( H ISTMUS) 
laatste bezoek betrof cultuurhistorische museum 
Bezoekt musea voor cultuurhistorie 
Bezocht Speeldoos en Pierement 
Bezocht Cathari jneconvent 
Bezocht Spoorwegmuseum 
Bezocht Universiteitsmuseum 
Bezocht KostUU11111USeum 

MONUMENTENBEZOEK (MONBEZ) 
Aantal bezoekers aan steden, dorpen of gebouwen 
in het afgelopen jaar 
Aantal maanden sinds laatste bezoek 

%ja 

25% 
13% 
12% 
19% 
28% 
48% 
23% 
14% 

.81 

13% 
31% 
18% 
17% 
12% 

.71 

29% 

14% 

39% 
30% 
36% 
31% 

9% 
11% 
34% 

.71 

30% 
44% 
24% 
17"1. 
24% 
10% 

9% 

• 70 

63% 

.88 
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Tabel 5.3 (vervolg). Tw l f . . 
naar indicatore . a_a tr;cftces van culturele activiteit frequentie, 

n en conststent 1e CCronbach•s a). ' indeling 

TELEVISIE KIJKEN CTVKIJKEN) 
Aantal dagen in de weck >6 
Aantal uren in de week >20 
V~~gt drie of meer progranma•s vast 
K~~kt regelmatig NOS-journaal 
K~~kt regelmatig actualiteitenrubrieken 
K~~kt regelmatig Dal las, Falcon Crest e.d 
K~~kt regelmatig Nederlandse series · 
K~~kt regelmatig quizprogranrna•s 
Kt Jkt regelmatig films 
K!~kt regelmatig natuurprograrrma•s 
KlJlet naar Belgische zenders (> 3 keer per week) 

Het feit dat er ingangsvra en ·- b . 

%ja 

34% 
71% 
34% 
71% 
38% 
23% 
22% 
17% 
44% 
26% 
16% 

.73 

maken en er vervolgens f;cto~~Jn~fe rutk_t om de vragenlijst hanteerbaar te 
?roeperen, resulteert in een vrij sterCes ZIJn ~oegepas~ o':' de indicatoren te 
tndex. Dit is af te lezen aan de co _e sam_en ang van tndtcatoren binnen één 
5.3 is weergegeven Voor v -- nst~ten_ttem~~t (Cronbach's a), die in tabel 
een redelijk nivea~ van be~;o:~~~~~~~?~~es ZIJn deze tussen de 0.70 en 0.80; 
De _volgende vraag is hoe deze tw lf . . 
gedtfferentieerd zijn naar de th a~- ~ndt~es voor ::ultur~le activiteiten 
geldkosten, complexiteit en stat~~~~ tsc re evante dtm~~stes: tijdkosten, 
v~r~nd~rstellingen een aantal uitsprakee:pe~s- Daarov_er ZIJ_n op basis van 
tett IS btJ een aantal cultuurvormen het d t~d f-~~- De dtmens!e van complexi
lezen de connectie met de complexiteitsd.U' e '.J st terug te vm:Jen. Zo is voor 
het verschil tussen populair lezen tme_nste ~oor de han:J liggend, hoewel 
brengen met statusdrempels B". d ':'nd seneus ezen ook tn verband is te 
indicatoren over lezen gec~m~~n e ~ ~~ voor boekenbezit zijn een aantal 
geldbudget Wat betreft theater i' eer , te een beroeP. doen op een ruim 
een relatief complex cultuuraa:bmodern theate:enerztJdS te beschouwen als 
statusdrempels. In dergelijk theate~dv~nd anderziJds cul_tuuraanbod met lage 
een hoge complexiteit: ook politiek m t men ~chter ntet a_lleen aanbod met 
theater te rekenen en de en vormmgstheater IS onder modern 
structuur. Daartegenover :~a~o~~~e-~- van lth:ater heeft vaak een eenvoudige 
een enigszins gemengd c I '_w?ee- t eater waarvan de activiteiten ook 
statusdrempels. Concert is e~~gu~~!tettsntveau hebben, n;aar traditionele 
analoog met traditioneel theat . I g~rf te benoemen. Klasstek concert loopt 
spraken. Het popconcert is de~~- re ~tte complex en trad!tioneel in statusaan
drempels, maar qua com lex· _gen anger voor het klasstek concert in status
concert. In het verlengd;' van'~~~~ sco~~t hetkpl~pconce_rt lager d_an het klassiek 
Een instrument bespelen is voo;~~r ezo':' . tgt de etgen muztkale activiteit. 
een onbepaald geheel ma J""k - mplex!le!l, statusdrempels en geldkosten 
hoeveelheid tijd die ~en ar .'J t ztch_ van de anderen te onderscheiden in de 
bezoek kunnen ook same;r~~hmo~t !Investeren. Museum- en monumenten
opzichte van cultuurhistorischea';" e d worden. Kuns_tmusea lijken zich ten 
complexiteit en hogere statusdrempe~se~te onderscheiden door hun grotere 
teit en status betreft ongevee s. onkumentenbezoek zal wat Complexi-

r overeen omen met bezoek aan cultuur-
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historische musea. De geldkosten die met deze drie vormen van cultuur
deelname verbonden zijn, lijken van geen belang. Tenslotte hebben we de tijd 
besteed aan televisie kijken. Op basis van de hierin opgenomen programma
voorkeuren mag verondersteld worden dat het om relatief weinig complexe 
materie gaat. Aan televisie kijken lijken ook geen statusdrempels en 
geldkosten verbonden te zijn. Wat betreft tijdsinvestering is het moeilijker 
een eenduidige karakterisering te geven van televisie kijken. Televisie kijken 
neemt van alle onderscheiden activiteiten de meeste tijd in beslag. Dat wil 
echter niet zeggen dat de tijdprijs ervan noodzakelijk hoog is. Men kan 
televisie kijken immers goed combineren met andere activiteiten. Op grond 
van deze aannamen zijn specifiekere voorspellingen te formuleren over een 
differentiatie van activiteiten naar de veronderstelde werkzame mechanismen: 
a. Naarmate personen over een ruimer tijdbudget beschikken, zullen zij meer 

deelnemen aan alle activiteiten en met name aan culturele activiteiten die 
zich op vaste tijden in de avonduren afspelen (modern en traditioneel 
theater, popconcert en klassiek concert). Voor andere vormen van 
activiteit, die immers alle minder tijdgebonden zijn (uitgezonderd wellicht 
van instrument spelen), geldt dit in mindere mate. 

b. Naarmate personen over een groter geldbudget beschikken, zullen zij in 
het algemeen meer deelnemen aan vormen van culturele activiteit. In het 
bijzonder zullen zij zich onderscheiden naar boekenbezit. 

c. Naarmate personen overmeer informatieverwerkingsvermogen beschikken, 
zullen zij meer aan cultuur deelnemen en met name aan modern theater, 
klassiek concert, kunstmusea en serieus lezen. Dit in vergelijking met de 
minder complexe tegenhangers. Daarnaast lijken in het bijzonder serieus 
lezen en kunstmusea meer dan modern theater en klassiek concert een 
beroep te doen op cognitieve en in het onderwijs verwerfbare vaar
digheden. De verwachting is daarom dat zij relatief sterk onder invloed 
staan van de genoten opleiding en de daar verworven kennis en vaardig
heden. Televisiekijken en populair lezen behoren tot de zeer eenvoudige 
activiteiten. Hier is een negatief effect van informatiecapaciteit te 
verwachten. 

d. Naarmate personen meer door statusnastreving gemotiveerd zijn tot cul
tuurdeelname, zullen zij cultureel actiever zijn, en met name meer 
aangetrokken worden door traditioneel theater en klassiek concert. Een 
negatief effect van statusoverwegingen is mogelijk te verwachten bij 
populair lezen en televisiekijken. 

Alles bijeengenomen, is de indexconstructie als volgt te schematiseren naar 
de theoretische dimensies en van daaruit te verwachten effecten: 

TIJD GELD COMPLEXITEIT STATUS 
BOEKBEZ 0 ++ 0 + 
SERLEZEN + + ++ + 
POPLEZEN + + 0 
MODTHEA ++ + + 0 
TRADTHEA ++ + + ++ 
POPCONC ++ + 0 
KLASCONC ++ + + ++ 
IN ST RUM ++ + + 0 
KUNSTMUS + + ++ + 
HISTMUS + + + + 
MONBEZ + + 0 + 
TV-KIJKEN 0 
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5.1.4. Verklarende variabelen 

In deze paragraaf wordt de operationalisatie uiteengezet van de variabelen 
die de werking van de vier gepostuleerde mechanismen kunnen indiceren. 

Tijdbudget (TIJD) 

Voor de beschikbare hoeveelheid vrije tijd was in het Utrechtse onderzoek 
een direct meting opgenomen. ledere respondent is gevraagd naar de totale 
hoeveelheid beschikbare vrije tijd in de week voorafgaand aan het onderzoek, 
waarbij de tijd besteed aan (huishoudelijk) werk, studie en (persoonlijke) 
verzorging is uitgezonderd. De beschikbare vrije tijd werd nader gediffe
rentieerd naar een aantal perioden in de week: 
- maandag - vrijdag overdag, 
- maandag - donderdag 's avonds, 
- zaterdag - zondag overdag, 
- vrijdag - zondag 's avonds. 
Deze vraagstelling is in de loop van de analyse een te ruwe indicator gebleken 
en een slechte voorspeller van deelname aan culturele activiteit. Hiervoor zijn 
een drietal oorzaken te geven. Ten eerste blijkt dat niet de hoeveelheid 
beschikbare tijd zozeer van belang is, maar vooral het tijdstip waarop de 
respondent tijd heeft. Daarom is de toetsing van de tijdsdrukhypothese te 
beperkt tot beschikbare tijd in de avonduren. Ten tweede is het belangrijk 
niet alleen naar het tijdbudget als zodanig te kijken, maar ook naar efficiëntie 
van de tijdsbesteding van een persoon. Differentiaties in hoeveelheid vrije 
tijd worden voornamelijk teweeg gebracht door het al dan niet gepensioneerd 
zijn en door het al dan niet verrichten van beroepsarbeid. Het is de vraag of 
de beschikbare tijd op dezelfde manier gemeten kan worden als voor de groep 
actie ven. Dit is een belangrijke reden om de culturele activiteiten van bejaar
den apart te behandelen (§5.4.4.). Ten derde is niet alleen het eigen tijd
budget, maar ook het tijdbudget van partner en overige gezinsleden en in het 
bijzonder de overeenkomst tussen de tijdbudgetten van de diverse personen 
van belang. Veel culturele activiteiten vinden namelijk plaats in het 
gezelschap van partner enjof familie. Deze laatste informatie is hier niet 
beschikbaar. Daarom is getracht via aannamen (vergelijk Tazelaars (1985:p. 
242) 'minimodellen') de hoeveelheid tijd die iemand ter beschikking heeft te 
benaderen, met hulp van achtergrondkenmerken die op de gezinssituatie 
betrekking hebben. Bij het opstellen van dit model van beschikbare vrije tijd 
is gebruik gemaakt van gegevens uit de Tijdbestedingsonderzoekingen 1975 
en 1980. Dit resulteert tenslotte in een model waarbij als indicatoren voor 
beschikbaarheid van tijd gebruik zijn: 
a. Het als dan niet verrichten van beroepsarbeid. 
b. De aanwezigheid van kinderen. 
c. De leeftijd van de kinderen. 
Samen met de beschikbare tijd's avonds geven deze indicatoren een schatting 
van de beschikbare tijd, vooral voor de avonduren. In tabel 5.4 is de construc
tie verder toegelicht. 

Geldbudget (GELD) 

Voor de verklaring van deelname aan culturele activiteiten is het realistisch 
er van uit te gaan dat bij verdeling van het besteedbaar inkomen niet zozeer 
de keuze tussen besteding aan cultuur en besteding aan primaire behoeften 
speelt. Een aantal primaire posten zal een hoge prioriteit hebben. Bij de 
verklaring van cultuurdeelname gaat het om de keuze tussen culturele 
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Tabel 5.4: Index voor TIJDBUDGET • 

Ui tgangss ituat ie: 

meer dan 1 thuiswonend k i nel 
jongste kind jonger dan 11 . 
meer dan 25 uur beroepsarbeld 

"nder dan 5 uur vrije tijd •s avond d~or de week 
;~nder dan 5 uur vrije tijd 's avonds ln weekend 

Beschikbare vrije tijd: 

Tabel 5.5: Index voor GELDBUDGET · 

(27%) 
(19%) 
(26%) 
(13%) 
(10%) 

HUISHOUDINKOMEN = I NKDMEN ONDERVRAAGDE + INKOMEN PARTNER 

Ontbrekende waarden aangevuld met formule : 

6 punten 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

restant 

HUISHOUDINKOMEN , -17.4 + 1.2*DPLEIOING + 14.7*UERKEN + .35*LC~;:~~;D 
(1-7) (0-1) 

AANTAL AFHANKELIJKE PERSONEN = 1 + PARTNER + O.S*KINDERTAL 

Het GELDBUDGET is tenslotte berekend met de formule : 

GELDBUDGET , HUISHOUDINKOMEN I AANTAL AFHANKELIJKE PERSONEN 

. . .. d b t dingen De beste meting van het 
activiteiten en andere VnJet:J s bes te den bedrag aan vrijetijdsactiviteiten. 
geldbudget is daarom het tot.aa te es e ar het netto beschikbare huis
In he~ Utrechtse onderzoek IS ~fhht;:;r~~l.e:;~enmerk als boven bedoeld t.e 
houdmkomen gevraagd .. o'? c Joor het aantal personen dat van dit 
komen is er een ~?rr.ect1~ 1 ~~~~oe~~ kind voor een halve volwassene geteld. 
inkomen afhankei1Jk 1S. H1e~ 1J IS et uctie zijn vermeld in tabel 5.5. Enige bijzonderheden over e cons r 

Culturele kennis en vaardigheden (~Kf!" ;ormatieverwerkingsvermogen zijn 
De belangrijkste componenten van e m op cultureel gebied. Culturele 
de kennis en vaardighed~~ v.an een p~rsoo;k op een veelheid van gebieden 
kennis en vaardigheden Z1Jn m het on erzo 

gemeten: , Ut htse straten 
- De herkenning van 8_ fot~ s hvan re~·tectonische.objecten in de Utrechtse - Een kennistest over h1stonsc een are 1 

binnenstad. d. klassieke en moderne Nederlandse - De herkenning van 8 afbeel mgen van 
schilderkunst. . . 

- Een zelfbeoordeling op muz1kaal terrem. hïlende vragen en de succes
Tabel 5.6 geeft een overzicht van. _de ~e~~\r\ .kt deze lange reeks items een 
frequentie van de ondervraagden. B1J a~~ Y Ge"iien het feit dat een aantal 
zeer sterk homogene struct~ur ~ he d·~~eetinstrument worden bestreken, verschillende culturele terremen oor 1 k 
mag van algemene culturele kennis worden gespro en. 
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Tabel 5.6: Index voor CULTURELE KENNIS (33 indicatoren). 

- Zegt verstand te hebben van klassieke muziek 
- Zegt viool op gehoor te kunnen herkennen 
- Zegt klarinet en fagot op gehoor te kunnen onderscheiden 
- Ueet dat fagot lager klinkt dan klarinet 

Zegt beetje noten te kunnen lezen 
Zegt muziek van Beethoven en Mozart uit te kunnen elkaar houden 
Zegt muziek van Mahler en Beethoven uit te kunnen elkaar houden 

Herkent Van Gogh 
Herkent De Kooning 
Herkent Lucebert 
Herkent Appel 
Herkent Mondr i aan 
Herkent I. Israëls 
Herkent Gerard Dou 
Herkent Vermeer 

Herkent Achter den Dom 
Herkent Kloostergang St. Marie 
Herkent Geertekerk 
Herkent Stadsschouwburg 
Herkent Pol i tiebureau Tolsteeg 
Herkent Stadhuis 
Herkent Muziekcentrum Vreeburg 
Herkent Boven etarenburg 

- Zegt kennis te hebben geschiedenis stad Utrecht 
- U eet karakter i st i ek Utrechtse grachten 
- Ueet herkomst naam 'Utrecht• 
- Ueet oorzaak halve Dom 
- Benoemt bouwstijl Dom goed 
- Benoemt bouwstijl Kloostergang St. Marie goed 
- Benoemt bouwstijl Geertekerk goed 

Benoemt bouwstijl Stadhuis goed 
Benoemt bouwstijl Stadsschouwburg goed 

- Benoemt bouwstijL Pol i tiebureau Tolsteeg goed 

Culturele normen (CNORM) 

% ja 

49% 
92% 
61% 
59% 
52% 
42% 
26% 

73% 
6% 
5% 

20% 
45% 

8% 
7% 

52% 

60% 
54% 
37% 
83% 
71% 
93% 
78% 
94% 

56% 
64% 
33% 
56% 
50% 
34% 
39% 
23% 
17% 
12% 

.85 

De laatste verklarende variabele in de analyse is de culturele normen. Die 
geven aan in welke mate respondenten zich aangetrokken voelen tot, dan wel 
zich afgestoten voelen door cultuurdeelname, op grond van de aspecten van 
st.atusverwerving en statusbevestiging. In de vragenlijst zijn een aantal 
uttspraken aan de ondervraagden voorgelegd, waarin normen over het 
deelnemen aan cultuur zijn uitgedrukt. Deze uitspraken (zie tabel 5.7) zijn 
geformuleerd op basis van verwachtingen uit de statusnastrevingstheorie. Een 
eerste veronderstelling is dat cultuurdeelname een gedragsvorm is die 
k~rakteristiek is voor de eigen groep (tabel 5.7: uitspraken I, 4, 7, 13). Een 
uttspraak van dit type is: "Het bezoeken van een museum is typisch iets voor 
de mensen met wie ik veel omga". De negatieve variant hiervan biedt de 
gelegenheid zich af te zetten tegen sociale groepen die tot de actieve cultuur-
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Tabel 5.7: Index voor CULTURELE NORMEN (17 indicatoren). 

1 . Het bezoeken van een museum is typisch i ets voor mensen 
met wie ik veel omga. (+) 

2. In een schouwburg komen veel mensen met wie ik me niet 
goed op mijn gemak voel.(-) 

3. Het is belangrijk dat alle kinderen op school dingen als 
schilderen en tekenen Leren. (+) 

4. veel mensen die ik ken zijn geïnteresseerd in klassieke 
muziek. (+) 

5. Het bijbrengen van een goede smaak is een van de belang
rijkste onderdelen van een goede opvoeding. (+) 

6. Het is belangrijk dat atle bewoners van een land de 
kunst van dat land goed kennen. (+) 

7. In mijn kennissenkring behoort het lezen van serieuze 
boeken tot de dingen die men veel doet. (+) 

8. Het leren bespelen van een muziekinstrument behoort 
onderdeel te zijn van wat je op school leert. (+) 

9. In het onderwijs moet kinderen bijgebracht worden van 
kunst te genieten. (+) 

10. Het bezoeken van een museum is typisch i ets voor mensen 
die zich beter voor willen doen dan ze zijn. (-) 

11. Musea hebben mensen uit atle rangen en standen wat te 
bi eden. (+) 

12. om van een museum te kunnen genieten, moet je veel van 
kunst en geschiedenis weten. (+) 

13. Het bezoeken van een schouwburg is typisch iets voor de 
mensen met wie ik veel omga. (+) 

14. Het is betangri jk dat kinderen in hun opvoeding wordt 
bijgebracht wat goede muziek is. (+) 

15. Mensen die praten over hoe interessant het boek was 
dat ze juist gelezen hebben, proberen op die manier 
op te vallen. (-) 

16. Ik denk dat veel mensen die een schouwburg bezoeken 
zich alleen maar interessant voor willen doen. (-) 

17. In een schouwburg komen alleen maar mensen uit hogere 
milieus. (-) 

% ja 

18% 

60% 

83% 

28% 

43% 

33% 

53% 

54% 

76% 

69% 

61% 

19% 

37% 

62% 

76% 

68% 

.71 

deelnemers behoren, zoals: "Ik denk dat veel mensen die een schouwburg 
bezoeken, zich alleen maar interessant voor willen doen" (uitspraken: 2, 10, 
12, 15, 16 en 17). Met deze uitspraken richt men zich op de sociale drempels 
rondom culturele activiteiten, zoals die van buitenaf gepercipieerd worden. 
Een laatste component van de hier gemeten statusmotivatie is gevormd door 
uitspraken die aangeven dat cultuurdeelname een gedragsvorm is die bij alle 
leden van de samenleving, en in het bijzonder bij (school- )kinderen in de 
opvoeding gestimuleerd moet worden (uitspraken: 3, 5, 6, 11, 14). 
Bij factor~nalyse onderscheiden de items in tabel 5.7 zich in twee enigszins 
afzonderlijke dimensies. De achtergrond is technisch. Op de ene. factor laden 
de positief geformuleerde uitspraken, en op de andere de negattef geformu
leerde uitspraken. Beide dimensies blijken in behoorlijke mate samen te 
hangen met verschillende vormen van cultuurdeelname. Na eerste analyse is 
besloten ze tot één index samen te voegen. 
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Tabel 5.8: Correlatiematrix, Utrecht, 18·64 jaar, N=436. Tabel S.9: Regressievergel ijkingen voor de samenvattende index en 12 cut turele 

activiteiten: (a) at leen sociale achtergrond; (b) al Leen verklarende variabelen; (c) 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (S) (9) (10) (11) (12) achtergrond en verklarende variabelen. 
(1) IN ST RUM 1.00 
(2) SERLEZEN •• 06 1.00 
(3) POPLEZEN .19 .20 1.00 TIJD GELD CKEN CNORM LFT CULOPV OPL CULBER R 

(4) BOEKBEZ .09 .02 .S4 1.00 GULPART a: ·.02 .2S .37 .13 .60 

(SJ TRADTEA .26 ·.11 .44 .29 1.00 b: .23 .os- .46 .20 .63 

(6) MOOTEA .18 ·.24 .3S .28 .S1 1.00 .1S .09 .28 .20 ·.1S .18 .13 .11 .73 

(7) KLASCONC .34 ·.20 .4S .31 .4S .34 1.00 
(8) POPCONC .17 •• 20 .33 .20 .3S .S2 .1S 1.00 BOE KB EZ a: .06 .12 .20 .20 .41 

(9) MONSEZ .21 ·.09 .37 .30 .27 .19 .26 .18 1.00 b: ·.os- .20 .28 .19 .40 

(10) KUNSTMUS .19 ·.24 .48 .33 .4S .48 .38 .40 .30 1.00 c: •• 02 .16 .28 .06- ·.ar .os- .1r .14 .47 

(11) HISTMUS .12 ·.01 .28 .23 .31 .18 .28 .18 .28 .33 1.00 
(12) TVKIJKEN ·.21 .17 ·.31 •• 1S ·.30 ·.30 •• 29 ·.2S ·.22 •• 28 ·.17 1.00 SERLEZEN a: .or .12 .42 .1S .S7 

b: .04- .1S .46 .06- .S4 

(13) TIJD •. 10 .13 •• 1S .01 .• 22 ·.2S •. 17 ·.36 •• 17 ·.2S •. 07 .1S c: -.02- .16 .28 .06- ·.10 .09- .23 .11- .63 

(14) GELD .08 .03 .27 .27 .07 .08 .19 •• 03 .16 .1S .10 •. 07 
(1SJ CKEN .31 •• 21 .S2 .32 .32 .39 .43 .29 .37 .so .34 •. 34 POPLEZEN a: .06- .06- •. 31 .06- .28 

(16) CNORM .11 •• 01 .19 .1S .18 .17 .23 .02 .2S .21 .1S ·.03 b: •. 09- .09- •• 21 .04- .2S 
•. 04- .os- •• 13 ·.03- .10- .12- •• 29 .07 .3S 

(17) HINK •• 06 .19 .12 .21 •• 10 •• 13 .02 •• 27 .01 •• 04 .os .06 
(18) SER .1S ·.10 .44 .3S .33 .24 .38 .07 .1S .31 .20 •• 24 INSTRUM a: .03- .24 .12- •• 03 .30 

(19) OPL .27 •. 30 .S3 .32 .39 .41 .40 .37 .28 .44 .23 •• 44 b: .04- .01- .27 .os- .30 

(20) CULOPV .34 ·.11 .38 .22 .34 .27 .31 .32 .27 .36 .2S •. 43 c: • .02- .o8- .20 .os- •. 06 .22 .00 ·.06- .38 

(21) GULSERV .33 ·.22 .33 .1S .28 .2S .29 .28 .1S .2S .17 •. 3S 
<22) OPLV .33 •. 20 .40 .16 .28 .24 .30 .27 .19 .31 .17 ·.38 TRADTEA a: •• oo .09 .19 .20 .39 

(23) LFT •. 1S .22 •• 1S ·.06 •• 19 •• 28 ·.06 •• 38 ·.06 •. 17 •. 02 .27 b: .14 •• 03- .32 .11 .40 

c: .13 ·.os- .21 .11 •• 10- .or .oo- .22 .47 

(13) (14) (1S) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
(13) TIJD 1.00 MOOTEA a: ·.13 .07 .28 .os .42 

(14) GELD •. 1S 1.00 b: .19 •• 01- .26 .11- .40 

(1SJ CKEN ·.20 .21 1.00 c: .13 .03- .13 .1S •• 20 -.oo- .1S .os- .48 

( 16) CNORM .02 .13 .20 1.00 
KLASCONC a: .18 .12 .31 .17 .48 

(17) HINK .39 .61 .08 .14 1.00 b: .09- .os- .36 .1S .46 

(18) SER •• 02 .31 .39 .13 .29 1.00 
.09- .oo- .22 .14 .03- .06- .11 .20 .S4 

(19) OPL ·.27 .13 .S3 .09 •• 11 .S4 1.00 
(20) CULOPV •. 22 ·.01 .40 .12 ·.17 .33 .S4 1.00 POPCONC a: ·.23 .1S .2S ·.14 .46 

(21) CULBERV ·.26 .06 .38 .11 •. 10 .36 .S4 .ss 1.00 b: .32 ·.11 .2S •• 01 .44 

(22) OPLV •• 22 .os .39 .08 •• 11 .41 .61 .64 .71 1.00 c: .22 •• 01- .1S .03- •• 23 .11- .11- ·.11 .ss 

(23) LFT .20 .26 ·.OS .09 ·.4S •• 03 ·.43 •• 40 ·.30 •• 34 1.00 
KUNSTMUS a: .o8- .1S .32 .13 .47 

b: .13 .04- .49 .09 .57 

c: .11 .04- .38 .09 ·.os- .09- .ar .11- .60 

Wellicht ten overvloede vestig ik er de aandacht op dat de inhoud van de hier HISTMUS a: .19 .24 .14 .os- .33 

gepresenteerde items voor culturele normen niet handelt over onderschei- b: .01- .02- .32 .or .34 

dingsdrang. Het gaat niet om uitspraken waarin men meedeelt gemotiveerd te c: •• o1- .01- .24 .06- .03- .1S .01- .06- .37 

zijn tot cultuurdeelname vanwege het exclusieve karakter van de activiteit. .10- .18 .29 ·.os- .36 
Voor de niet-deelnemers geldt volgens deze uitspraken wel dat het exclusieve MONBEZ a: 

b: .10- .06- .32 .17 .43 
karakter van cultuurvorm een reden is om weg te blijven; voor de deelnemers c: .06- .09- .26 .17 .02- .12- .o8- ·.os- .4S 

geldt dat zij zeggen dat cultuurdeelname echt iets is voor mensen met wie zij 
veel omgaan, alsook voor alle andere leden van de samenleving. Niet alleen TVKI JKEN a: .10 .18 •• 29 ·.01 .47 

heeft c~ltuur iedereen wat te bieden, ook moeten in opvoeding en onderwijs b: ·.10- .oo- ·.33 .os- .36 

alle zerlen worden bijgezet om de anderen hiervan te overtuigen. Deze c: • .oo- ·.os- ·.14 .06 .12- ·.21 ·.21 .oo- .51 

culturele normen verwoorden een "beschavingsoffensief". 
-: niet significant (p > .05). Ook getest werd de invloed van de variabelen: opleiding 
vader, beroep vader en huishoudinkomen, maar deze hebben geen significante effect. 
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5.2. Regressie-analyse 

Wanneer we nu tot een daadwerkelijke verklaring van cultuurdeelname in de 
Utrechtse bevolking overgaan, maken we gebruik van de in tabel 5.8 gepre
senteerde correlatiematrix. De matrix is verdeeld naar de drie soorten 
variabelen: culturele activiteiten, verklarende variabelen en sociale achter
grondvariabelen. Als de vraag naar de verklaring van deze correlationele 
structuur eerst op eenvoudig niveau benaderd wordt, ligt het voor de hand de 
volgende regressievergelijkingen te berekenen: 
a. De voorspelling van culturele activiteiten uit sociale achtergrondvariabe

len. 
b. De voorspelling van culturele activiteiten uit de vier verklarende variabelen. 
c. De voorspelling van culturele activiteiten uit de vier verklarende variabelen 

én de sociale achtergrondvariabelen. 
Met regressiemodellen (a) worden beschrijvende vragen beantwoord, namelijk 
in hoeverre culturele activiteiten sociaal ongelijk gespreid zijn. Het regressie
model (b) toetst de gedachte dat deelnemen aan culturele activiteiten een 
functie is van de vier gepostuleerde verklarende mechanismen. Bij regressie
model (c) is vraag in welke mate de vier verklarende variabelen de invloed 
van de sociale achtergrond intermediëren. De theoretische verklaring is 
volledig geslaagd te noemen als de invloeden van sociale achtergrondvariabe
len wegvallen uit de regressie-vergelijking bij introductie van de verklarende 
variabelen. 
In tabel 5.9 zijn al deze regressiemodellen gepresenteerd. In de eerste verge
lijkingen handelt het om de afhankelijke variabele cultuurparticipatie 
(CP ART), die als de som van alle onderscheiden cultuurdeelnamevormen (met 
uitzondering van televisie kijken en populair lezen) is te beschouwen. Omdat 
deze een gemiddeld beeld geeft voor alle culturele activiteiten, richten we de 
bespreking hierop. Het model (a) voor de algemene index van cultuur
deelname is: 

LEEFTIJD 
CULTURELE OPVOEDING 
OPLEIDING 
CULTURELE BEROEPSSTATUS 

R= 

CULTUURPARTICIPATIE 

-.02 ns 
.28 
.37 
.13 

.63 

Uit regressiemodel (a) blijkt dan dat cultuurparticipatie het sterkst gediffe
rentieerd is naar opleiding. Daarnaast zijn ook de culturele opvoeding en 
culturele beroepsstatus van belang, maar de leeftijd maakt geen verschil. 
Verder zijn er geen achtergrondvariabelen vermeld, omdat die geen of 
nauwelijks effect blijken te hebben. Uiteraard is dit eerst getoetst en de 
weggelaten variabelen zijn vermeld onder tabel5.9: de opleiding van de vader, 
de beroepsstatus van de vader en het huishoudinkomen. Dit resultaat ten 
aanzien van cultuurdeelname komt overeen met bevindingen uit eerder 
onderzoek. De overeenkomsten met gelijksoortige analyses uit een onderzoek 
met gegevens die ook de stad Utrecht betreffen zijn groot (Ganzeboom, 
1983a, 1984a). Daar werd een soortgelijke verhouding tussen de invloed van 
deze vier achtergrondvariabelen aangetroffen. Verder is de hier geconsta
teerde verhouding tussen de effecten van opleiding en beroepsstatus al vaak 
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in landelijk onderzoek aangetroffen (bijvoorbeeld Wippler, 1968; Bakker, 
1985). Invloeden van culturele opvoeding op c~ltuurparticipatie zijn uit 
landelijk onderzoek niet bekend. Bakker (1985) vmdt wel een effect van de 
opleiding van de ouders, maar van e~t; wa_t geringere omvang. . 
Regressiemodel (b) voor cultuurparttctpatte levert als resultaat dat dne van 
de vier verklarende variabelen een significant predielieve waarde voor de 
mate van cultuurdeelname hebben. De sterkte van die predictie is uitgedrukt 
in de volgende regressiegewichten: 

CULTURELE KENNIS 
CULTURELE NORMEN 
GELDBUDGET 
TIJDBUDGET 

R= 

CULTUURPARTICIPATIE 

.46 

.20 

.05 ns 

.23 

.63 

Door de bank genomen legt culturele kennis bij de verklaring van culturele 
activiteit derhalve het grootste gewicht in de schaal, op afstand gevolgd door 
culturele normen en het tijdbudget. De invloed van het geldbudget verschilt 
niet significant van 0. 
Bij de introductie van de achtergrondvariabelen in regressiemodel (c) blijkt 
dat de vier verklarende variabelen geen volledige verklaring kunnen bieden 
voor de ongelijkheid in cultuurdeelname, geconstateerd in regressiemodel (a), 
maar daar wel een groot deel van te kunnen interpreteren. 

LEEFTIJD 
CULTURELE OPVOEDING 
OPLEIDING 
CULTURELE BEROEPSSTATUS 

CULTURELE KENNIS 
CULTURELE NORMEN 
TIJDBUDGET 
GELDBUDGET 

R= 

CULTUURPARTICIPATIE 

-.15 
.18 
.13 
.11 

.28 

.20 

.15 

.09 

.73 

De achtergrondvariabelen blijven van invloed, hoewel de reductie van de 
effecten aanzienlijk is. Met name de coëfficiënt voor opleiding neemt 
behoorlijk af ten opzichte van model (a), namelijk van 0.37 naar 0_._13 <-?5%). 
Ook de invloed van culturele opvoeding verloopt gedeeltelijk vta de 
verklarende variabelen, gezien de afname van 0.28 naar 0.18 ( -35%). 
Interessant is verder dat bij het constant houden van de verklarende 
variabelen een invloed van leeftijd op cultuurdeelname naar voren komt. 
Jongeren blijken cultureel actiever dan ouderen (-0.15). Bij constant ~ou?~n 
op alle overige variabelen wordt ook het effect van het geldbudget stgntft
cant, maar het blijft klein. Alles bijeen genomen spreken de resul_taten van de 
analyse het meest voor de informatiehypothese, maar de mvloed van 
tijdbudgetten en statusmotivatie is daarmee toch niet geheel ondervangen. 
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De analyse voor de algemene index cultuurparticipatie geeft een soort gemid
deld resultaat. Aan verschillen tussen specifieke culturele activiteiten, die 
mede onderwerp van de hypothesen zijn, kan geen recht gedaan worden. Het 
is daarom praktisch de regressieresultaten voor de specifieke cultuurvormen 
tegen die voor cultuurparticipatie als algemene index af te zetten. Bij een 
vergelijking van de regressiemodellen van de afzonderlijke activiteiten met 
die voor cultuurparticipatie moet men er rekening mee houden dat deze 
overkoepelende variabele een hogere betrouwbaarheid heeft dan de deel
activiteiten (correlatiematrix tabel 5.8), en dat daarbij de regressiecoëf
ficiënten voor de algemene index om die reden hoger zullen zijn. Het gaat bij 
een vergelijking dus meer om het patroon van coëfficiënten dan om de 
hoogte. De meest saillante punten per activiteit laten zich als volgt opsommen. 
Onder de drie indicatoren voor lezen valt het boekenbezit op doordat het de 
index is die het meest substantieel in verband staat met verschillen in geld
budget. De ongelijkheid naar opleiding voor boekenbezit is niet zo groot. Dat 
is wel zo voor serieus lezen, dat van alle bestudeerde culturele activiteiten de 
grootste oververtegenwoordiging van hogere opgeleiden kent. De invloed van 
culturele kennis is vergeleken daarmee gering; ook hier is er een invloed van 
het geldbudget. Populair lezen heeft een negatief effect voor opleiding en 
culturele kennis. Andere variabelen hebben geen invloed. 
Traditioneel theater bezoeken lijkt sterk op de gesommeerde index voor 
cultuurparticipatie. De informatiecomponent is het belangrijkste en we vinden 
ook een relatief groot effect van het tijdbudget. Verder is de invloed van de 
culturele normen relatief groot, in vergelijking met de andere activiteiten. Al 
deze kenmerken gelden ook voor modern theater, maar daar is de invloed van 
culturele kennis geringer, en de invloed van opleiding groter. Dit is strijdig 
met de veronderstelling dat modern theater complex zou zijn. Kennelijk 
overheersen hier de relatief eenvoudige componenten. 
Klassiek concert lijkt in alle opzichten op de hier besproken theatersoorten: 
culturele kennis en culturele normen zijn het belangrijkst. Het popconcert 
wijkt hiervan af door de relatief grote invloed van het tijdbudget, de 
afwezigheid van invloed van culturele normen, het grote leeftijdseffect en het 
negatieve effect van culturele beroepsstatus. De nulde orde correlatie tussen 
leeftijd en het bezoeken van popconcerten is van alle culturele activiteiten 
zelfs de hoogste. Het bijwonen van popconcerten als culturele activiteit valt 
derhalve wat uit de toon. Hoger opgeleiden zijn bij popconcerten vrijwel even 
sterk oververtegenwoordigd als bij klassieke concerten. Een gedeelte van dit 
sterke opleidingseffect komt voor rekening van de oververtegenwoordiging 
van jongeren, die nu eenmaal hoger opgeleid zijn dan ouderen. 
Instrument spelen wijkt dan enigszins af, door het uitspringende effect van 
de culturele opvoeding. Een instrument spelen leert men kennelijk niet zozeer 
op school, maar thuis. Er is echter geen effect van de beschikbare tijd op het 
musiceren. 
Cultuurhistorische musea kennen slechts een relatief geringe oververtegen
woordiging van hoger opgeleiden, maar toch is culturele kennis de belang
rijkste determinant. Het bezoek aan cultuurhistorische musea is één van de 
weinige activiteiten, waarbij het tijdbudget geen enkele rol van betekenis 
speelt. Bij kunstmusea is dat wel het geval en deze activiteit spant de kroon 
in de invloed van culturele kennis. Gezien het feit dat relatief veel vragen uit 
de kennistest op beeldende kunst en kunsthistorie betrekking hebben, is dit 
niet verrassend. Ook monumentenbezoek valt binnen het bekende stramien, 
al heeft het een relatief groot effect van culturele normen. 
Televisie kijken vertoont een patroon dat geheel tegengesteld is aan dat van 
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de meeste culturele activiteiten. Het is met name populair onder lager 
opgeleiden; met lage scores op culturele opvoeding en cultur_ele. kennis. J:Iet 
kijken naar televisie wordt het meest gedaan door mensen dte m _toerustmg 
duidelijk verschillen met de meeste cultuurdeelnemers. Verder ts er geen 
effect van de beschikbare tijd. 

Deze samenvatting van de regressievergelijkingen uit tabel 5.9 res':l!teert in 
beschrijvingen van culturele publieksgroepen. In hoeverre ZIJD deze 
beschrijvingen nu in verband te brengen met de geformuleerde hypot~esen 
over de invloed van tijdbudgetten, geldbudgetten, culturele k~nnt~ en 
culturele normen? Bovenstaande argumenten kunnen worden opgesplitst m (a) 
resultaten die voor de theorie spreken, (b) resultaten die ertegen spreken, en 
(c) resultaten die onverklaarbaar zijn met de hier gepresenteerde mecha
nismen. 
De invloed van het tijdbudget is in de helft van de gevallen goed. :raceerbaar. 
Het meest springt de invloed van het tijdbudget naar voren btJ the~ter _en 
concertbezoek, dat zich in de druk bezette avonduren af~peel~. De t~.uts
activiteiten' die niet aan een bepaald tijdstip gebonden ZIJn, dtfferentteren 
niet naar beschikbare tijd. Tegen de veronderstellingen over de. _in.vloed van 
beschikbare tijd spreekt echter dat instrument spelen (een ttjdtntens~e~e 
activiteit) niet duidelijk verschil tussen mensen met veel e~ met ~~mtg 
beschikbare tijd. Ook treden er variaties in het effect van beschtkbare ttJd op 
(namelijk tussen klassiek en popconcert en tussen kunstmusea en cul:uur
historische musea) die niet goed zijn terug te voeren op de veronderstellingen 
die tot nu toe over beschikbare tijd naar voren zijn gebracht. . . . . 
De invloed van het geldbudget is voor de meeste cultu.rele acttvttetten ntet 
significant, maar het teken van de meeste c~ëfficïenten ts t~ch zo ;Jat me.nse_n 
met een ruimer budget iets vaker gaan. Dat ts ook t~r~g t~ v~nden tn de stgnt
ficante coëfficiënt voor de index voor cultuurparttctpatte m model (c) .. E~n 
duidelijk significant effect constateren we alleen voor de duurste acttvttet
ten namelijk die activiteiten die betrekking hebben op de aanschaf van 
bo;ken en lectuur (boekenbezit). 
Culturele kennis is de meest differentiërende factor voor cultuurdeelna_m~. 
De invloed van culturele kennis is duidelijk gerelateerd aa_n _de ~?mple~ttett 
van de activiteit. In twee gevallen (populair lezen, t_elevtste _ktJke!!l. ts. de 
invloed van culturele kennis negatief, hetgeen erop dutdt da~ dte acttvttetten 
zo'n geringe complexiteit hebben dat zij negatieve re~_ctie.s. biJ cultuurkenners 
uitlokken. Serieus lezen en kunstmusea doen klaarbliJkeliJk een groot bero.~p 
op intellectuele vaardigheden in vergelijking met hun tegenhangers (!lameiiJk 
populair lezen, respectievelijk cultuur-historische musea en ar~hJtectuur
bezoek) Ook het verschil tussen klassieke concert en popconcert .'s overeen
komstig de hypothesen. Het verschil is echter niet groot. Een negattef resulta~t 
is echter dat ook een grote invloed wordt aangetroffen van culturele kenn1s 
op het bezoeken van popconcerten. 
De culturele normen hebben eveneens een consistente invloed op culturele 
activiteiten. Dit is overeenkomstig de veronderstellingen sterker in het geval 
van prestigieuze activiteiten als klassieke concertbezoek en modern en 
traditioneel theaterbezoek. 

5.3. Het lineair-structurele model 

Hoewel met regressievergelijkingen een goed inzicht in de causale structuur 
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van de gegevens over de Utrechtse bevolking te verkrijgen is, biedt deze 
wijze van analyse op een aantal punten geen directe informatie. Ten eerste 
blijft onduidelijk welke intermediërende rol de vier verklarende variabelen 
daadwerkelijk spelen in de verklaring van de invloeden van achtergrond
kenmerken op culturele activiteiten. Daarvoor is immers niet alleen de 
werking van de verklarende variabelen van belang, maar ook hoe en de mate 
waarin ze samenhangen met de achtergrond variabelen. Ten tweede zeggen de 
regressievergelijkingen niets over de onderlinge overlapping van de diverse 
publieksgroepen. Weliswaar impliceren de geschatte vergelijkingen enige 
overlapping, maar de grootte is niet berekend en of deze waarden met de 
werkelijkheid overeenstemmen is niet bepaald. Tenslotte resulteert, ondanks 
de vereenvoudigende aanpak, een onoverzichtelijk geheel. We constateren een 
veelheid aan coëfficiënten, die in verschillende mate bevestigingen dan wel 
weerleggingen van de theorie zijn. Een simultane aanpak, waarin alle hoofd
elementen van het model tegelijkertijd en gestructureerd bepaald worden, is 
daarom gewenst. 
De mogelijkheid tot een simultane aanpak wordt geboden door het in het 
vorige hoofdstuk uiteengezette lineair-structurele model (zie §4.2.), waarin 
factoranalyse en regressie-analyse gecombineerd worden. In zo'n lineair
structureel model zijn de onafhankelijke variabelen in een causale structuur 
geplaatst. Het is mogelijk met een dergelijk model de informatie uit de 
regressievergelijkingen samen te vatten en tegelijkertijd een inzicht te krijgen 
in de verhouding tussen de verschillende (indirecte) effecten. Tabel 5.8 geeft 
voor dit model nog steeds de te verklaren correlationele structuur weer. De 
schatting van het model is uitgevoerd met het LISREL-programma (Jöreskog 
& Sörbom, 1978). Het uiteindelijke geconstrueerde model is in staat de 
correlationele structuur te reproduceren met een likelibood ratio van 368 bij 
167 vrijheidsgraden. Hoewel dit resultaat aanduidt dat de geïmpliceerde 
correlatiematrix significant afwijkt van de werkelijke matrix, is het toch heel 
behoorlijk. Het resulterende lineair-structurele model is weergegeven in de 
figuren 5.10 en 5.11. Het model valt uiteen in twee delen. Eerst bespreken we 
de relaties tussen de achtergrondvariabelen en hun invloed op de verklarende 
variabelen (§5.3.1.) en vervolgens gaan we in op de relaties tussen de 
verklarende variabelen en de te analyseren 12 activiteiten (§5.3.2.). 

5.3.1. De causale structuur van achtergrond- en verklarende variabelen 

In figuur 5.10 is het eerste deel van het model weergegeven. Daarbij spelen 
alleen de achtergrondvariabelen (leeftijd, opleiding vader, culturele beroeps
status vader, culturele opvoeding, opleiding, culturele beroepsstatus, 
huishoudinkomen) en de vier verklarende variabelen (tijd budget, geldbudget, 
culturele kennis, culturele normen) een rol. Omdat alle achtergrondvariabelen 
via één indicator gemeten zijn, zijn latente variabelen hier niet vereist. In 
figuur 5.10 zijn ook de achtergrondvariabelen naar hun causale orde weer
gegeven. Dit verhoogt het inzicht in de werking van de sociale achtergrond
kenmerken. De resultaten gepresenteerd in figuur 5.10 bestaan uit een aantal 
relaties tussen de achtergrondvariabelen, die min of meer bekend zijn uit 
eerder onderzoek. Ze kunnen als volgt opgesomd worden: 
a. Personen uit een jongere generatie hebben over het algemeen hoger 

opgeleide ouders. Onafhankelijk daarvan blijken zij ook meer culturele 
opvoeding en opleiding genoten te hebben. Ouderen bereiken daarnaast een 
hogere (culturele) beroepsstatus, bij gegeven opleiding. Dit is ongetwijfeld 
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een levensfase-effect. 
b. De culturele opvoeding van een persoon is in veel sterkere mate een functie 

van de opleiding van de vader, dan van de culturele beroepsstatus van de 
vader. 

c. De opleiding is voor een groot deel afhankelijk van de opleiding van de 
vader. Daarnaast spelen ook de leeftijd (jongere generaties) en de beroeps
status van de vader een rol. Los daarvan is er een klein maar significant 
effect van de culturele opvoeding.[ I] ' 

d. Culturele beroepsstatus is in belangrijke mate een resultante van de 
gevolgde opleiding. Er is tevens een klein effect van de culturele beroeps
status van de vader. Ouderen hebben zich een hogere beroepsstatus 
verworven. 

e. Het inkomen tenslotte is het resultaat van de gevolgde opleiding en de 
beroepsstatus. 

Tot zove; de relaties tussen de achtergrondvariabelen. Figuur 5.9 bevat ook 
de . relaties tussen deze achtergrondvariabelen en de vier verklarende 
vanabelen: 
f. Het tijdbudget is voornamelijk een functie de leeftijd. Daarnaast is er een 

sterke c.orrelati<: met het geld budget. Het verband met het geldbudget komt 
voort uit het fe1t dat de grootte van het gezin is gebruik bij de constructie 
van beide variabelen. 

Bij ?estudering :-an het residuenpatroon blijken de hier weergegeven 
relatiestussen sociale achtergrond en de vier verklarende variabelen de 
onderlinge correlaties van de verklarende variabelen niet voldoende te 
repres.ent.e~en. Met n~me tussen het tijdbudget en het geldbudget bestaat nog 
een Significante .. residuele correlatie, die niet is terug te voeren op de 
g~meenschappeliJk achtergrond van leeftijd, beroep en opleiding. Bij het 
VInden van deze residuele .correlatie denkt men wellicht aan een bevestiging 
van Beekers (1976) theone over de substitueerbaarbeid van tijd en geld. 
Hoewel e.~n dergelij.k mechanisme mogelijk een rol speelt, is de meest 
aannemeiiJ.ke. verklanng van het residu aanzienlijk prozaïscher. Bij de beide 
?udgetten .'s .'':"mers de. levensfase (het hebben van een partner en kinderen) 
m de defm1t1e gebruikt. Aan deze overlappende definities is tegemoet 
gekomen door een gefixeerde residuele correlatie op te nemen tussen het tijd
budget en het geldbudget 
g. Het.geldbudget is verbonden met de leeftijd en tevens in sterke mate met 

he.t 1~komen. Personen met een hoger inkomen en ouderen (dat wil zeggen: 
ZIJ d1e al verder gevorderd zijn in de levenscyclus) houden na correctie 
voor primaire uitgaven meer vrij besteedbaar geld over. Gezien het feit dat 
het bij het geldbudget om een analytische functie van inkomen en het 
aantal afhankelijke personen gaat, was dit alleen maar te verwachten. 

h. Culturele kennis is zeer sterk verbonden met de opleiding en in mindere 
mate met culturele opvoeding. Daarnaast beschikken jongeren over meer 
culturele kennis en vaardigheden. Merk op dat de culturele beroepsstatus 
niet van invloed is op de culturele kennis. Ook belangrijk is dat de 
stru~turele ke.~merken van de vader, zoals zijn opleiding, slechts indirect 
van mvloed ZIJD op culturele kennis. 

i. De culturele normen staan onder invloed van de culturele opvoeding en de 
culturele beroepsstatus. Daarnaast zijn het de ouderen die vaker deze 

(I) Dit is :1ndermaal een bevestiging van de hypothese van Bourdieu (DiMaggio, 1982; DiMaggio 
& Mohr, 1?85; De Graaf, 1~86), dat culturele vaardigheden, opgedaan in de opvoeding, de kansen 
op succes m de schoolcarrière bevorderen. 
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normen hanteren. Opmerkelijk is dat de opleiding niet bijdraagt aan de 
adhesie met deze normatieve uitspraken. Dit is opmerkelijk, omdat hoger 
opgeleiden in het algemeen cultureel zeer actief te zijn én een groot aantal 
van de geformuleerde uitspraken juist betrekking hebben op de functie van 
het onderwijssysteem (vergelijk tabel 5.6). 

5.3.2. Culturele activiteiten en verklarende variabelen 

In tabel 5.11 is de tweede stap in het lineair-structurele model weergegeven: 
de factoranalyse van de twaalf activiteiten vanuit de vier verklarende variabe
len. Zoals uiteengezet in hoofdstuk 4, betreft het hier een vorm van 
confirmerende factoranalyse, waarbij de rotatie is bepaald door het causaal 
effect van de verklarende variabelen op de latente factoren. Bij deze 
factoroplossing zijn twee soorten coëfficiënten van belang: de causale effecten 
van de vier verklarende variabelen en de afzonderlijke factorladingen voor de 
culturele activiteiten. 
De eerste vier coëfficiënten representeren het onderling gewicht van de vier 
theoretisch onderscheiden determinanten van cultuurdeelname. Dat zijn: 

TIJDBUDGET .30 
GELDBUDGET .27 
CULTURELE KENNIS .65 
CULTURELE NORMEN .28 

De determinanten blijken alle vier van belang te zijn voor de verklaring van 
culturele activiteit. De belangrijkste determinant is de culturele kennis. Dat 
is overeenkomstig de conclusies ontleend aan de regressie-analyse. Een 
verschil met deze conclusies is echter dat de sterkte van culturele kennis nu 
gekwantificeerd is. Verder is een verschil dat de sterkte van de andere deter
minanten ook kwantitatief bepaald is. De sterkte van de invloeden van cultu
rele normen, tijdbudget en geldbudget ontloopt elkaar niet veel. 
De andere coëfficiënten in tabel 5.11 zijn de factorladingen. Zoals uiteengezet 
in hoofdstuk 4 zijn deze ladingen te beschouwen als uit het datamateriaal 
geschatte objectkenmerken: benodigde tijd, financiële prijs, complexiteit en 
statusverlening. Naarmate een coëfficiënt hoger is, kan dit geïnterpreteerd 
worden als een versterking van het effect van de betreffende achtergrond
variabele. 
De meeste coëfficiënten voor de tijdbudget-factor zijn positief of vrijwel 0. 
Een eventuele sterk negatieve coëfficiënt zou geduid hebben op het feit dat 
personen met weinig tijd een voorkeur hebben voor een bepaald. soort 
culturele activiteiten. Zo'n resultaat zou ook niet erg voor de hand liggen. 
Vergelijken we de geschatte coëfficiënten met de vooraf aangegeven hypo
thesen, dan constateren we dat de grootste effecten van het tijdbudget 
indèrdaad uitgaan naar de cultuurdeelnamevormen, theater- en popconcert
bezoek, die extra gevoelig zijn voor tijdsdruk, omdat zij buiten~huis 
plaatsvinden en gedurende 'prime time', in een aaneengesloten penode. 
Verder blijkt het bezoek aan kunstmusea ook mede ?epaald door een 
tijdsfactor. Een uitzondering is de nul-coëfficiënt van klassiek concertbezoek. 
Dit resultaat voor klassiek concertbezoek is niet goed interpreteerbaar en viel 
ook vanuit de resultaten van de regressie-analyse niet te verwachten. Daarin 
bleek namelijk beschikbare tijd wel enige invloed op klassiek concertbezoek 
te hebben. Het lijkt nog het meest aannemelijk dat het lineair-structureel 
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Figuur 5.11: Factoranalyse van de 12 culturele activiteiten volgens het lineair~ 
structureel model. 

Y 1 BOE KB EZ 
Y 2 SERLEZEN 
Y3 POPLEZEN 
Y4 TRADTEA 
Y5 MOOTEA 
Y 6 KLASCONC 
Y7 POPCONC 
YB INSTRUM 
Y 9 KUNSTMUS 

Y10 HISTMUS 
Y 11 MONBEZ 
Y 1Z TVKI JKEN 

$$ 
•. 09 .74 
-.02 .36 
.. os .12 

.29 .12 

.50 .21 

.01 .01 

.53 .22 
-.01 •. 13 

.27 .18 

.03 .09 
-.02 .15 
-.07 .03 

$$ 
.17 .19 
.44 .20 

.. 17 .. 03 
.25 .45 
.19 .27 
.28 .54 
.20 .. 04 
.21 .22 
.40 . 17 
.30 .16 
.34 .13 

-.16 -.09 

model ons hier naar een verkeerde conclusie leidt. 
Ook de coëfficiënten voor de geldbudget-factor zijn vrijwel allemaal posi
tief. Alleen het muziekinstrument bespelen heeft een negatieve coëfficiënt 
An~l?o~ aan. _de conclusie bij het tijdbudget betekent dit dat er gee~ 
act~v~tetten ZIJn met een oververtegenwoordiging van mensen met relatief 
we101g g~ld tot hun beschikking. Personen met een gering geldbudget gaan 
overal 0:10der naar toe, m.~ar vooral minder naar de dure dingen. In afwijking 
van de 10v!oed van het liJdbudget zijn de ladingen bij de geldbudgetfactor 
ov~r het algemeen zeer laag. Uitzonderingen zijn het boekenbezit en het 
se neus le7en. De. andere activiteiten zijn blijkbaar zo goedkoop dat de 
hoeveelheld beschikbaar geld nauwelijks van invloed is 
De !~dingen van de factor, die door culturele kennis gest;uctureerd wordt zijn 
rel~l!ef hoog, vergeleken met die voor de andere drie factoren. Twee factor
ladl0!5~n z!jn duidelijk negatief, namelijk die voor populair lezen en die voor 
t~~e~1s1e kiJken. De complexiteit van deze activiteiten is blijkbaar zo laag dat 
ZIJ .ll~t ~nder .~e gemiddelde informatiecapaciteit van de ondervraagden. Deze 
actlvHeHen ZIJn met name populair onder mensen met een geringe culturele 
kenn1s. en wekken afkeer bij mensen met veel kennis. Ook de andere 
verschd~e':' t~ssen de la~ingen bevestigen de aannamen over de complexiteit 
van act1v1te1t.~n. Klasswke concerten zijn complexer dan popconcerten, 
kunstmusea ZIJn complexer dan cultuurhistorische musea en serieus lezen is 
de meest co';'plexe bezigheid van alle. Minder in overeenstemming met de 
hypothesen hjkt dat modern theater minder complex is dan traditioneel thea
ter. Onder ~et modern theater zijn echter niet alleen relatief complexe vormen 
van \expenment~_el) theater gerekend, maar ook politiek en vormingstheater. 
He~ _1s a~_nnemeiiJk dat deze relatief eenvoudige theatervormen verantwoor
deliJk ZIJn voor de geringe complexiteit. 
Tenslotte de mate waarin culturele activiteiten statusdrempels hebben, af te 
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lezen aan de ladingen op de factor voor culturele normen. Er zijn drie licht 
negatieve coëfficiënten: populair lezen, popconcert en tv-kijken. Dat komt 
overeen met de veronderstellingen. Aan de andere kant zijn de meest voor 
statusmotieven gevoelige activiteiten de van oudsher meest prestigieuze 
cultuurvormen: traditioneel theater en klassiek concert. Deze twee cultuurvor
men worden op afstand gevolgd door de andere culturele activiteiten, die 
geringere positieve ladingen hebben. 

Met uitzondering van de lading van klassiek concertbezoek op de tijdsfactor 
gelijken de resul~aten van het lineair-structurele ':"ode! op die va~ de 
regressie-analyse 10 de voorgaande paragraaf. Waar Zitten nu de verschillen 
tussen de eerder behandelde regressievergelijkingen en het lineair-structureel 
model? Zijn er verschillen in uitkomsten en waaraan is de voorkeur te geven? 
Technisch gezien proberen beide procedures de gegeven correlatiematrix 
(tabel6.8) te reproduceren. De regressie-analyse houdt daarbij alleen rekening 
met de invloed van de achtergrond- en verklarende variabelen op de culturele 
activiteiten, terwijl in het lineair-structurele model ook de onderlinge 
correlaties van de culturele activiteiten in de analyse zijn betrokken. Daar
door levert het lineair-structurele model ook informatie over welke activi
teiten bij elkaar (op dezelfde latente factoren) 'horen'. De aard van de facto
ren is daarbij voorgestructureerd op basis van de vier verklarende variabelen. 
In het lineair-structurele model is daarbij het patroon beknopter samen te 
vatten dan met regressievergelijkingen. Tot sterke inhoudelijke verschillen 
leiden de beide procedures daarom niet. 
Een belangrijk resultaat is dat de regressievergelijking voor gemiddelde 
cultuurdeelname nauwelijks een effect van het geldbudget oplevert, terwijl 
er in het lineair-structurele model wel een significante bijdrage van het 
geldbudget wordt aangetroffen. Dit komt doordat dit effect alleen werkelijk 
gevolgen heeft voor activiteiten met een behoorlijk hoge lading op de factor 
voor geldbudget, voor de hele dure activiteiten. Voor de overige activiteiten 
valt het effect weg omdat er praktisch geen kosten zijn. Bij een gedetailleerde 
bestudering van de regressievergelijkingen uit tabel 5.9 is een overeenkom
stig patroon te vinden. De regressiemodellen lijken globaal gezien een 
weerlegging van een universele economische wetmatigheid (dat hogere 
inkomensgroepen een grotere consumptie van culturele activiteiten h~bbe~) 
op te leveren. Het lineair-structureel model laat zien dat deze wetmat1gh~1d 
wel in de gegevens is terug te vinden, maar in de meeste gevallen eenvoudig
weg niet van toepassing is. 

5.4. Bijzondere onderwerpen 

In de vorige paragrafen is ernaar gestreefd een gedetailleerd, maar tege
lijkertijd compact beeld van de culturele activiteiten van de inwoners. van de 
stad Utrecht te schetsen. Daarbij vormde de verklarende theone over 
cultuurdeelname afgeleid uit een individueel keuzemodel het ~itgangspun_t. 
Hierdoor was het mogelijk een simultane schatt_ing van het.~e~1cht van de. 10 
het keuzemodel opgenomen variabelen te verkriJgen. DaarbiJ ZIJn echter en1ge 
onderwerpen blijven liggen, die een directe relevantie he?b~n voor onze 
vraagstelling. Omwille van de betooglijn zijn opgenomen d1e 1n de boven
staande analyse buiten beschouwing gebleven. In deze paragraaf worden een 
aantal van deze bijzondere aspecten van cultuurdeelname behandeld. 
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5.4.1. Esthetische d · 
waar enng voor architectuur en schilderkunst 

De hier toegepaste theorie voor cultuur 
dat de leden van een samenleving totd~e:~amle ber~s~ OJ? de veronderstelling 
voorzover zij waardering cpbren en u ure e achv_Jte~t komen, omdat en 
hypothesen over tijd en geld geveng daa:~i~r d kunstzmnJg~. producten. De 
voor deelname aan: men moet J e noodzakeliJke voorwaarden 
b~schikken om cultureel actief te 

0~.er :I" zekere hoe~e~lheid tijd en geld 
niet tot activiteit. Mensen hebbe:'~~~ aa_r !'lllee~ restnetJes brengen mensen 
om tot deelname aan culturele a f po_sJtJef stimulerende motivatie nodig 
d;a;arover ook twee hypothesen o ~~~JteJt te komen. I_n onze theorie . zijn 
~IJn verschillen in cultuurdeel na~~ afhmer lY~Igens de mformatiehypothese 
m staat. zijn aa.~geboden culturele in~~r:, IJ. van de mate waarin personen 
waardenn_g te knJgen voor die kunsta . atle te verwerken en daardoor 
d~ _verschillen eerder terug te voer bJecten. Volgens de s_tatushypothese zijn 
Uitingen 'en vogue' zijn in h t . en op de mate waann bepaalde kunst
De strategie om deze reden: _eigen sociale netwerk. 
zekere zin een tamelijk indire~:~~ ~~~rd cultuurde~Jname te toetsen was in 
!Uaar de (gerapporteerde) gedragsk ~- w~arde~mg voor het kunstaanbod 
m de voorgaande analyses de afh e~zen .. Je aa~ull voortvloeien, zijn immer~ 
staan echter niet alleen onder inv~ ~hJke var!abelen. Deze gedragskeuzen 
onder invloed van conditione e d oe van motiverende factoren, maar ook 
het gebodene en de beperkrn~e~ ~~on-:~~róen als de beschikbaarheid van 
gedragskeuzen opleggen. 1e liJ - en geldbudget aan bepaalde 
Het u.trechtse onderzoek biedt over de w · . . 
ook directe informatie die niet . f ~ardenng voor kunstzmn1ge objecten 
heden beperkte gedrag;keuzen. In'~!t ~~~zen aa~ door P~~ktische mogelijk
opgenomen omtrent de waard . erzoek IS n~meiiJk een vraagstelling 
Utrechtse gebouwen en voor eenenn? voor een sene van acht foto's van 
~an werk van Nederlandse schilde~~ri~ ~a~ acht reproducties (ansichtkaarten) 
IS e.erst gevraagd of zij het object th . e e~Jandse musea. De ondervraagden 

.schilder noemen), en vervolgens of h~!s ~!sten te breng~n (plaats noemen; 
voorgeschotelde object "heel mooi" ~,J WJ~9e .~a~~e,;en 10 hoeverre zij het 
~onden. Het herkenningsgedeelte 'd mooJ ' leliJk dan wel "heel lelijk" 
mstrument om culturele kenn. t van eze vraag maakt onderdeel uit van het 
sche waardering zijn het ond:~we meten \label 5:6). De vragen naar estheti-

erp van 10 de hier volgende analyse. 
Waardering van archit I . h 
De analyse van esthetJ.escchueur 111 del ~onumemenonder=oek. 

I waar enng van kun t b. 
ana yse waarvan in mijn disse t f "C s o jeeten bouwt voort op de 
(Ganzeboom 1984a) verslag is r ~Je uituur en Informatieverwerking" 
onderzoek w~s hoe esthetische w}ed aa_n. Een van ?e hoofdvragen van dat 
Het daarbij gebruikte datamate ~r lenng vfoor architectuur te verklaren valt 
"Beleving van Monumenten" (G naa b was a komstig uit een onderzoek naa~ 
probleemstelling zich richtte 0~n~e oom, l982a, 1983a), waarin de centrale 
architectuur gewaardeerd wordt . e vrhaag .hoe als monument beschermde 
b h · . m ver oud1ng tot (n ) · 1 esc ermde architectuur In dato d k . og nJet as monument 
?leekproef uit de Utrechtse bevol~iner)zoe IS a.an de ondervraagden (ook een 
m de binnenstad van Utrecht ter beoogd 7n sene van 96 foto's van gebouwen 
onderzoek was dat oudere en I r e lOg voorgelegd. Het resultaat van dit 
aanzienlijk meer waardering o~Jerm~nument ~eschermde gebouwen op 
modernere gebouwen. Zèlfs wanneer e bevolkl~g mogen rekenen dan 
met moderne objecten van internatic de fud:re ObJ.eCten .vergeleken werden 

naa er end niveau 10 de stad Utrecht, 
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zoals de Stadsschouwburg van Dudok en het Muziekcentrum van Herzberger. 
Het verschil in waardering tussen deze twee categorieën (oud en modern) 
werd in eerste instantie teruggevoerd op een afleiding uit de informatiehypo
these. Die gaat uit van de visuele variatie (formele informatie) die door 
gebouwde omgevingen wordt geboden. Oudere gebouwen worden mooier 
gevonden omdat zij een grotere hoeveelheid visuele informatie (zo mogelijk 
in de hand gehouden door een evenwichtige compositie) bieden dan moderne 
gebouwen. Deze redenering bleek evenwel niet goed op te gaan (Ganzeboom, 
l984a, p. 170-172). Weliswaar was het voorspelde verband tussen visuele 
variatie en esthetische waardering aantoonbaar, maar het was niet buiten
gewoon sterk. Problematischer voor de verklaring was echter dat er praktisch 
geen relatie werd aangetroffen tussen de ouderdom van een gebouw en de 
hoeveelheid geboden visuele variàtie. Er bleken bij nadere inventarisatie 
behoorlijk wat laag gewaardeerde, maar sterk gevarieerde moderne bebouwing 
te bestaan (prominent voorbeeld: het interieur van het winkelcomplex Hoog 
Catharijne). Ook bestaan er een aantal oudere gebouwen met een tamelijk 
eenvoudige vormgeving, die verhoudingsgewijs hoog gewaardeerd werden 
(bijvoorbeeld hofjes, woonhuizen). 
Een tweede poging om het verschil in waardering tussen oudere en moderne 
bebouwing te verklaren werd gericht op de semantische aspecten van 
straatbeelden. Doorslaggevend bij de waardering op semantisch niveau bleken 
twee soorten factoren te zijn. De eerste groep determinanten heeft betrekking 
op de functie van de bebouwing in het stadsbeeld. Een hoog gewaardeerde 
functie bleek daarbij die van rustpunt in de stad, in contrast met typisch 
stedelijke functies als verkeer en winkels. Als indicaties voor een rustpunt
functie werden natuurlijke elementen als groen en water genomen. De tweede 
groep determinanten van esthetische waardering heeft te maken met 
traditionaliteit. ·oe meeste waardering kregen gebouwen die in traditionele 
bouwmaterialen (met name baksteen) en vormen (lijstgevels, schuine daken) 
zijn uitgevoerd, terwijl moderne bouwmaterialen (als beton, glas en kunst
stof) zelfs negatief werden gewaardeerd. Het is niet zozeer de objectieve 
ouderdom die men waardeert, maar meer de pretentie van ouderdom en 
traditionaliteit die met het gebouw verbonden is. Gebouwen in neo-stijlen, 
lopend van neo-renaissance tot 'nieuwe truttigheid' ('aangepaste nieuwbouw'), 
werden in verhouding tot hun ouderdom bijvoorbeeld systematisch hoog 
gewaardeerd. 
Deze resultaten zijn te verklaren vanuit de informatiehypothese, als men 
uitgaat van de aanname dat een rustpunt-functie en traditionaliteit vormen 
van de-activerende informatie zijn. Dan wordt ook de veronderstelling 
aannemelijker, dat semantisch het verschil tussen oudere en nieuwere objecten 
ligt in het feit dat nieuwere objecten moeilijk te begrijpen en te waarderen 
zijn, omdat ze als het ware eeh overmaat aan complexe informatie bied~n. 
Zo'n aanname sluit goed aan bij gangbare opvattingen over de verhoudmg 
tussen klassieke en moderne kunst. Moderne beeldende kunst ziet er soms 
niet zo ingewikkeld uit, maar het is heel moeilijk om er waardering voor op 
te brengen. De reden daarvoor is dat het plezier bij het waarderen van 
moderne objecten zit in een soort informatie die niet direct aan het object is 
af te lezen, maar ontleend moet worden aan middellijke bronnen. ~en moet 
een ervaren kunstparticipant zijn en al veel van moderne kunst (archJtectuur) 
weten om ervan te kunnen genieten. 
Een verklaring opstellen is een, haar toetsen is een tweede. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat men zich richt op de verschillen tussen personen met een 
verschillende niate van culturele vaardigheid. Wanneer moderne architectuur 
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Tabel 5.12: Factoranalyse van voorkeuren voor architectuur en sch i lderlcunst. 

Bouwkunst Bouwjaar so OUD MOOERN 

2. Kloostergang St. Mar ie 1200 3.3 0.6 .75 ·.13 
1. Achter den Dom 1400 3.4 0.6 .71 ·.06 
3. Geertekerk 1400 3.1 0.7 .63 .01 
6. Stadhuis 1800 2.9 0.8 .13 .os 
s. Pol i tiebureau Tolsteeg 1925 2.2 0.8 .14 .47 
4. Stadsschouwburg 1940 2.4 0.9 .09 .61 
7. Muziekcentrum 1975 2.1 0.9 •• 06 .36 
8. Boven etarenburg (HC) 1975 2.1 0.9 •• 07 .38 

Schilderkunst Eeuw so OUD MODERN 
-------------
8. Vermeer, Melkmeisje 17e 2.9 1.0 .86 ·.15 
7. Dou, Rembrandts moeder 17e 2.9 1.0 .78 ·.24 
1. Van Gogh 19e 2.8 1.0 .31 .33 
6. Israëls, Strand 19e 2.8 1.0 .40 •• 00 
5. Mondri aan 20e 2.1 1.1 ·.14 .52 
3. Lucebert 20e 1.7 0.9 .04 .ss 
4. Appel, Feest in Lapland 20e 1.8 1.0 ·.07 .61 
2. De Koonins 2De 1.9 1.1 •• 13 .ss 

laag gewaardeerd is omdat zij moeilijk is om te bevatten, dan volgt daaruit 
volgens de informatiehypothese dat personen met grotere culturele vaardig
heid relatief veel waardering voor moderne bouwkunst opbrengen. In het 
Utrechtse Monumentenonderzoek is dit getoetst door de verschillen te 
bekijken tussen hoger en lager opgeleiden, tussen cultureel actieven en 
cultureel inactieven en tussen personen met een grote kennis van de 
geschiedenis van de bouwkunst en anderen. Bovenstaande redenering bleek 
toen niet op te gaan. Over het geheel waren de verschillen niet groot. 
Voorzover ze wel bestonden, stonden hoger opgeleiden, cultureel actieven en 
personen met veel culturele kennis juist negatiever tegenover moderne archi
tectuur dan hun tegenpolen. Om een verklaring vanuit de informatietheorie 
te redden, moest uitdrukkelijk een beroep worden gedaan op ad hoc 
argumenten. De bevindingen zouden specifiek voor de Utrechtse omstandig
heden kunnen zijn, omdat een deel van de voorge,legde moderne objecten uit 
het Hoog Catharijne complex afkomstig is. Hoger opgeleiden kunnen wellicht 
beter beoordelen welk een aantasting de aanleg van dit moderne winkel- en 
kantorencomplex voor de oude stad betekend heeft. De weerzin van de 
cultureel campetenten geldt dan volgens deze redenering niet de moderniteit 
van de getoonde objecten, maar de aantasting van de oude stad. Door 
personen met een geringere culturele competentie is deze aantasting misschien 
niet eens opgemerkt. De bevindingen kunnen ook specifiek zijn voor 
architectuur, omdat bebouwing niet als kunst, maar als gebruiksvoorwerp 
wordt ervaren. Het was niet mogelijk deze redeneringen met het beschikbare 
materiaal op de proef te stellen, Dat kan met het materiaal dat in het 
Utrechtse onderzoek uit 1984/1985 is verzameld ook niet, maar wel is het 
mogelijk om dezelfde redenering nog eens op geldigheid te toetsen, maar nu 
niet alleen met waardering voor architectuur, maar ook met waardering voor 
schilderkunst. 
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~ L 5 13· Relatie tussen achtergrondvariabelen, 
~:a~dering. voor MODERNE versus OUDE objecten. 

cultuurdeelname en verschi tlen in 

LEEFT I JO 
CULTURELE OPVOEDING 
OPLEIDING 
CULTURELE STATUS 
CULTURELE KENNIS 
cULTURELE NORMEN 
CULTUURDEELNAME 

VOORKEUR VOOR MODERNE 
BOVEN TRADITIONELE 

ARC Hl TECTUU~. :~: •• ___ • __ 

.13 
•• 07 
·.11 
·.01 

.04 
·.02 
•• 06 

-.12 

.14 

.18 

VOORKEUR VOOR MODERNE 
BOVEN TRADITIONELE 
SCHILDERKUNST (**) 

•• 34 
.33 
.47 
.22 
.28 
.08 
.40 

·.17 

.31 

.16 

.53 

dh . is weggelaten uit index. 
(*)vergelijk tabel 5.12; '.laarderi~g voor S~a ~1 :h is weggelaten uit index. 
<**)Vergelijk tabel 5.12; Waardermg voor an o 

Analyse evolkin uit 1984/1985 zijn twee series 
In het onderzoek naar de Utrechtse. b l"k a~ht schilderijen aan de onder
foto's van acht gebou_wen, respectw~e~~riatie in ouderdom was daarin voor 
vraagden ter beoordeling aangebode; kkelijk aanwezig. In tabel 5.12 wordt 
zowel schilderijen als gebo~wen na ru 

0 
teerd waaruit duidelijk blijkt dat 

de factoranalyse voor de bet de setsk g~~app v~rhee;send is voor de gemiddelde 
de ouderdom van de objecten oo ter o arin de esthetische oordelen 
waardering én voor de factorstructuur wade modernere geprefereerd. In 
uiteenvallen. Oudere objecten worden bo~l~een in twee factoren (oud en 
beide gevallen valt. _de factorstructuuflin die wordt ervaren tussen ~udere 
modern), hetgee~ WIJS! op een tegJns~~der~raagden die uiteenvallen tn e~n 
en nieuwere objecten en ~~ss~n fte voor oudere objecten en een groep dte 
groep die groter~ sympat te ee dernere objecten. Op basis van . deze 
grotere sympathte heeft vo?r mo . dices geconstrueerd. Eén dte het 
factorstructuur zijn, uit de vanabelen twe: ~~bouwen en de oudere g~bouv.:en 
verschil in waardenng tussen d_e ~odern d g ·ng tussen de oudere schildenJen 
aangeeft en één di~ het -~erschtl tn ;a~~j ':J~ze indexconstructie zijn ~e twee 
en de moderne schtldertJen aangee , d ·n verband staan (nameliJk het 
objecten die zowel met oud als mo ern etaten 
Stadhuis, respecti~velijk Van Gogh) ;re~~ndvarÏabelen en de mate van cut
Vervolgens is de mvloed. va~ de acht g thetische voorkeuren berekend m 
turele activiteit op dez~ tndtca~?r~n van e~erschil in waarderin_g _voor oude 
tabel 5.13. De regresstevergeltJkm_g va~t er wat dit betreft wemtg vanattes 
boven moderne architectuur Iaat zten d_ n Evenals in het eerdere 
in waardering zijn tussen de o~dersc~e~~~n ~~o:~r ·waardering voor ouder_e 
onderzoek hebben hoger opgeletden. stgntft~\ing de opleiding constant tS 
objecten. Wanneer in de regressteverge :~re culturele kennis weer, meer 
gehouden blijken personen met een ~r~ben Deze relaties zijn weliswaar 
waarderin'g voor moderne objecten te e duid~lijk hoe ze te interpreteren, 
significant, maar niet erg sterk. Het ts on 
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De regressievergelijking voor waardering voor oude boven moderne schil
derkunst vertoont wel sterke relaties. Moderne schilderkunst wordt meer 
gewaardeerd door jongeren, personen met hoge opleiding, veel culturele 
kennis en hoge culturele normen en natuurlijk de cultureel actieven zelf. De 
opleiding blijkt onder deze determinanten de sterkste voorspeller, gevolgd 
door cultuurdeelname en de leeftijd. De invloed van de meest directe 
indicator van informatieverwerkingscapaciteit, de gemeten culturele kennis, 
valt echter weg wanneer in de regressievergelijking constant wordt gehouden. 
De invloed van culturele kennis verloopt via de cultuurdeelnamevariabele. 
Deze relaties komen goed overeen met de vanuit de informatiehypothese 
gegeven verklaring: Moderne schilderkunst is moeilijker te begrijpen dan 
traditionele en heeft daarom vooral waardering van personen met grote 
culturele vaardigheid. 

Vatten we deze analyse van esthetische oordelen samen, dan valt te wijzen op 
de sterke relatie tussen de ouderdom van de culturele objecten en de 
esthetische waardering ervoor: hoe ouder, hoe mooier. Volgens de factor
analyses treedt er systematisch verschil van mening aan de dag. Sommige 
ondervraagden hebben een relatief grote waardering voor moderne objecten, 
andere juist voor oudere objecten. Dit geldt zowel voor architectuur als voor 
schilderkunst. Vanuit de informatiehypothese kunnen deze smaakverschillen 
in verband gebracht worden met de complexiteit van objecten. Hoe moderner 
een object, des te meer moet men ervan weten om het te kunnen waarderen 
en hoe lastiger het is om deze informatie aan het object zelf af te lezen. Deze 
verklaring gaat goed op voor schilderkunst. De voorkeur voor het moderne 
treffen we hier vooral aan onder personen met een grote culturele competentie 
en activiteit. Voor architectuur gaat de redenering niet op. Er valt nauwelijks 
enig verband te constateren tussen de (wel aanwezige) verschillen in 
waardering voor oud en modern en de achtergrond variabelen. Daarmee is het 
resultaat van het Utrechts Monumentenonderzoek wel bevestigd, maar veel 
wijzer zijn we niet. 

5.4.2. Culturele en economische beroepsstatus 

Eén van de meer algemene conclusies uit de eerder gehouden cultuuronder
zoekingen (vergelijk hoofdstuk 2) is, dat het beroep( -sprestige) slechts in 
geringe mate een invloed uitoefent op culturele activiteit. Weliswaar bestaan 
culturele publieksgroepen vaak mensen met een hoge beroepsstatus, bij nadere 
analyse blijkt dit grotendeels terug te voeren op de hoge opleiding die deze 
beroepsbeoefenaren hebben. Binnen opleidingscategorieën maakt de 
beroepsstatus, afgemeten aan het sociaal aanzien (prestige), niet veel uit bij 
de verklaring van verschillen in deelname aan culturele activiteiten. Onder 
andere Wippier (1968), Ganzeboom (1984a) en Bakker (1985) constateren dat. 
Aan deze bevinding is de conclusie te verbinden dat dit wijst op de grotere 
betekenis van informatieverwerking bij de keuze voor culturele activiteit, in 
tegenstelling tot statusverwerving en -bevestiging (Ganzeboom, 1982c). 
Immers, het beroep is toch de klassieke indicatie voor sociale status. Wanneer 
verschillen tussen beroepen geen differentiatie oplevert naar culturele 
activiteit, doet het lidmaatschap van de belangrijkste sociale statusgroep er 
blijkbaar heel weinig toe en zijn er vraagtekens te plaatsen bij de werking van 
het statusverwervingsmechanisme bij de verklaring van cultuurdeelname. In 
plaats daarvan zijn de verschillen beter te verklaren met culturele kennis en 
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. 'd k ken die met name onder invloed van de opleiding tot 
vaardtghet ' enmer 
stand komen. . weliswaar op relatief vaak bevestigde 
Bovenstaande ~onclus!e.s berus~en o k Theoretisch zijn zij echter nogal 
bevindingen utt empt~tsch on erz e . l'jk Een consequentie van deze 
verstrekkend en om dte reden ~lnaa~~e~:d~chtengoed uit de sociologische 
bevinding is n~!"elijk dat ee':'. ~sst~e arbeidsverdeling het fundamentele 
theorie, nameltJk. dat ~e posttte m . . wel in het archief kan worden 
distributiemechanisme m .ee.n sa_m~nlevmgi;:i'sche dan wel functionalistische 
bijgezet. Of het nu. theo!tee~ utt ~e~~~~s· de verdeling van goederen ~indt 
hoek betreft, ov~r een dm_g ts m~"rn Dat. een bij uitstek verticaal gedtf_f_e
primair plaats vta de arbetdsver e ' ~- e daarop een uitzondering zou ZtJn, 
rentieerd (geestes)goed als cultu~rdee na:; geldigheid van deze opvattingen. 
schept ernstige twijfel ten aanzten van e opvattingen over het belang van 
Maar ook op basis van meer co~mon sfns~~s omtrent de geringe invloed van 
het beroep zijn er gronden om ~ ~~n~t~t~ots aan te nemen. Is het niet zo dat 
het beroep op cultuu~deelname nte o d meeste volwassenen een veel 
beroepsuitoefening m het leven van d eafgesloten opleiding? De tijd die 
belangrijkere plaats inneemt dan d~ ree .. s blootstaan varieert in de praktijk 
personen aan de invloed van het 0':' erwtJS eneratie is' dat negen tot achttien, 
van zes tot ~.chttien jaar. Voor de J~~r~~~~ gzit tussen tien jaar onderwijs en 
jaar waarbtJ de bulk van de ~.ers ·n houdend met een gemeenschap
twaalf tot vijftien jaar onder.~tJSk RekenJe gverschillen tussen hoger en lager 
pelijk periode lager onderWIJS; omen . d van drie tot negen jaar. Zeker 
opgeleiden derh~lve tot stand. mh een 6e~~~p:carrière zijn, is de periode van 
voor per~onen d.te al ve~de,r .. '~ 1 ugner en zwaarwegender dan de tijd besteed 
beroepsuttoefenmg aanzten IJ an 
aan opleiding. . b heid met de klassieke sociologische 
Beide overweging~n, de on:-:eren.tg ~ar e meer common sense bedenkingen 
literatuur oversoctale ongeltjkhetd_, e~ ~ leven van mensen, leiden tot de 
over het belang van het beroeP. mb ~tudering van de betekenis van het 
wenselijkheid van een aandachtige e aaf richten we ons daarom op een 
beroep voor cultuurdeelname. In de;e p~r~g~eestal gebruikte beroepsprestige, 
andere specificatie van _he_t beroep al~ ~Ie en economische status. (In een 
namelijk de differentt~~te naar ~~ o~r de invloed van het beroep geduren.~e 
volgende paragra~f bek!~ ken we o d . vl ed met het verstrijken van de ttJd 
de levensloop genng bltJft, of dat e m 0 

na de opleiding, wellicht groter wordt.) 

Culturele en economische status . h fd t k 3 onder de 'statushypothesen' 
De argumentatie die in dit boek m oo h s u rk van de Franse socioloog 
is uiteengezet, is deels ontleendd a~n et a~e één van de centrale gebieden 
Bourdieu (1979). Die ziet cultuur .ee name ·eu's eva! is het beter te spreken 
waarop maatschappelijke klas~e)n .< 1~ Bour?~aar o~derscheiden. Bourdie~ stelt 
van 'sta':'den: _of 'statusgr~epen' Zt~ v:~~aar tegenover 'laag'' zo~ls. m de 
echter m ztJn analyse h~og .. m~t lyseert culturele actlvttett~n en 
stratificatieliteratuur gebrutkeltJk ts, ma~: a':'a en tweedimensionele rutmte, 
andere leefstijlkenmerken naar hun P?Stt;e ~~ ~e' en 'kapitaalsamenstelling'. 
waarvan hij de assen benoemt a~s 'kaptt~a vo u de hand van de plaats die be
Die twee dimensies zijn verder tn te ~u en anan(Bourdieu !979: !41; Ganze-

. 1 f tiJ'Iruimte mneme ' · !"kt op roepsgroepen m e~n ee. s . I Iu me is een rangorde dte ge 'J. 
boom 1988). De dtmenste van kapttaa vot t De dimensie van kapttaal-

, . f 1 emene beroepss a us. ( d .. s die van prestige o a g_ n uit de culturele sector on erwtJ , 
samenstelling onderschetdt beroepe 
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kunstwereld) van die uit de economische sector (bedrijfsleven). Onderaan de 
verticale dimensie is het onderscheid naar leefstijl niet groot: culturele en 
economische groepen staan hier niet ver van elkaar af. Wat cultuurdeelname 
betreft houdt dat in dat mensen onderaan de ladder heel inactief zijn. Op een 
hoger niveau van kapitaalvolume gaat de voorkeur van degenen met veel 
'economische kapitaal' niet direct uit naar cultuurdeelname. Zij benadrukken 
hun sociale status eerder met materiële symbolen. Als men desondanks 
cultureel actief is, heeft men een voorkeur voor meer traditionele cultuur
vormen. De groep met veel 'cultureel kapitaal' is juist wel graag cultureel 
actief. Daarbij richt zij zich vooral op moderne, avant garde cultuur. 
De geforceerde terminologie van Bourdieu ('kapitaal') nemen we hier niet 
over en voor benoeming van de leefstijlruimte wordt een andere, maar tech
nisch gezien equivalente interpretatie gebruikt. Het is namelijk eenvoudiger 
te zeggen dat leefstijlen zijn geordend op basis van twee gecorreleerde 
hiërarchische dimensies. Vanuit het standpunt van de laagste statusgroepen 
(ongeschoolde arbeider) kijkt men enerzijds omhoog naar een culturele elite 
(universitair medewerker als hoogtepunt) en anderzijds naar de economische 
elite (zakenlieden als hoogtepunt). Deze elites hebben hun maatschappelijk 
aanzien en een gunstige leefsituatie gemeen, maar de manier waarop zij hun 
positie bereikt hebben en welke kenmerken zij in hun leefstijlen benadruk
ken, verschillen fundamenteel (Bourd ie u, 1979; De Swaan, 1985). De culturele 
elite bereikt zijn positie via intellectuele prestaties in het onderwijs en werkt 
vervolgens in sectoren die relatief onafhankelijk staan van het markt
mechanisme en winstbejag: het onderwijs, de kunstwereld, overheids
bureaucratieën. Qua leefstijl benadrukken zij intellectuele en liberale 
denkbeelden en voorkeuren. De economische elite heeft zijn positie veeleer 
via commercieel initiatief of geërfd vermogen verkregen. In hun leefstijl 
richten ze zich eerder op formele en conformistische waarden. 

Het meten van culturele en economische status 
Voor de culturele en economische status van beroepen bestaan geen stan
daardmeetinstrumenten, zoals voor beroepsprestige (Sixma & Ultee, 1983) en 
beroepsklassepositie (Van Westerlaak e.a., 1975; Ganzeboom e.a., 1987). 
Bourdieu zelf gebruikt beroepsindelingen die op zijn hoogst het beroep 
differentiëren naar I 0 à 15 categorieën. Deze categorieën krijgen zonder veel 
redenering, of op basis van ad hoc argumenten een plaats op de culturele of 
economische ladder. Dergelijke indelingen hebben vooral exemplarische 
waarde, doordat de inhoud van Beurdieu's ideeën ermee verduidelijkt worden. 
Op basis van deze indelingen is het mogelijk ook andere beroepscategorieën 
op de culturele en economische ladder te plaatsen. 

Op basis van de suggesties van Bourdieu is daarom een schaling voor de 
economische en culturele status van beroepen ontworpen. Een verslag van de 
constructie en de resultaten van een eerste validering van de schalen zijn 
gepubliceerd in een artikel (Ganzeboom, De Graaf & Kalmijn, 1987). De 
gehanteerde procedure komt erop neer dat er schalen voor economische en 
culturele status geproduceerd zijn uit de beoordelingen (van beroepen) van 
een viertal sociologen (waaronder de drie auteurs) met kennis van Bourdieus 
theorieën. Het criterium van beoordeling van de beroepen (onderverdeeld in 
161 categorieën) was geformuleerd als de beschikking hebben over culturele 
hulpbronnen ("beroepen met daaraan verbonden beheersing van het geschre
ven woord, culturele kennis en creatieve en kunstzinnige vaardigheden") en 
economische hulpbronnen ("beroepen die kennis van handel en economie, 
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Figuur 5.14: Economische en culturele status van beroepen. 
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. . ···Ie beloningen met zich meebrengen"). 
commerciële vaardigheden en fi~ancie d beroepen naar culturele en 
De vier afzonderlijke beoordel~nge~ -~"~et ~I kaar overeen. De onderlinge 
economische status stemmen be oor IJ .. t op een relatief grote betrouw-
correlaties waren 0.79 en 0.75, hetgeen WIJS . . 
baarheid van de gevolgde procedure. . s· ï e 5 I Een directer InZicht 
De resulterende schalen staan ~f.gedru~t ~~ u~r "ff 14 · V.:aarin de beoorde<;lde 
in de geconstru_e~_rde ~~haalposltleS gee in ~veree~st~mming met Bourdieus 
beroepscategoneen ZIJn weergegeven. . . d. ram De algemene status
theorie resulteert een kegelvor~ig SP!.e'd:~;sd;a~egel." ofwel het gemiddelde 
ladder is als het ware de lange middelliJn een beroep. Onderaan de 
van de economische en de culturele status van 
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statusladder vallen de economische en de culturele ladder samen. Beroepen 
differentiëren pas naar culturele en economische status in de hogere 
beroepsgroepen. De contour van de kegel geeft een goed inzicht in de ver
schillen tussen de beide dimensies. Beroepen die economisch hoog staan, maar 
cultureel relatief laag, zijn bijvoorbeeld: accountant en zakenman. Beroepen 
die cultureel hoog staan, maar het verhoudingsgewijs economisch minder 
doen, zijn: kunstenaar, onderwijzer en wetenschapper. Op een lager niveau 
van de algemene statusladder doet zich een parallel verschil voor tussen 
beroepen als typiste en verkoopster, tussen beambte en winkelier en tussen 
pianostemmer en bouwvakker. Beroepen die hoog scoren op beide dimensies 
zijn: medisch specialist en advocaat. 
In het bovengenoemde artikel is voor een groot aantal uiteenlopende afhan
kelijke variabelen nagegaan in hoeverre de nieuw ontworpen tweedimen
sionele schaling van beroepen betere voorspellingen oplevert dan een eendi
mensionale indicatie, het beroepsprestige. In een groot aantal gevallen blijkt 
de tweedeling in economische en culturele beroepsstatus productief. Vaak 
hebben de culturele en economische dimensie een uiteenlopende en zelfs 
tegengestelde werking op afhankelijke variabelen. Voorbeelden zijn het bezit 
van luxegoederen (varieert langs de economische ladder), partnerselectie (op
leidingshoogte van partner is met name afhankelijk van de culturele dimensie) 
en politiek gedrag (de economische en de culturele elite vertonen een tegenge
stelde positie op links/rechts stemmen). De resultaten over culturele 
gedragingen, betrekking hebbend op het Utrechtse onderzoek, presenteren we 
hier opnieuw en meer gedetailleerd. 

Analyse 
Bij de analyse die is weergegeven in tabel 5.15 gaat het met name om de 
voorspellende kracht van de culturele en economische indicatoren van de 
beroepspositie. Daarbij zijn zowel de verschillende culturele activiteiten, de 
esthetische voorkeuren uit de vorige paragraaf, als de culturele normen en de 
culturele kennis als afhankelijke variabelen in de analyse opgenomen. De 
analyse is beperkt tot alleen die ondervraagden die ook werkelijk een score 
op de beroepsstatusvariabelen hebben. 
Tabel 5.15 geeft voor elk van deze afhankelijke variabelen de relevante 
regressiemodellen. Hierin zijn variabelen als opleiding, leeftijd en culturele 
opvoeding constant gehouden. Er zijn voor elke afhankelijke variabele twee 
regressiemodellen gepresenteerd. Eén waarin het beroep is geïndiceerd door 
het prestige (Sixma & Ultee, 1983) en één waar de nieuw ontworpen schalen 
voor culturele en economische status van het beroep zijn gebruikt. De vragen 
waarop deze modellen een antwoord geven, zijn: 
a. Is de invloed van het beroep op culturele activiteiten specifiek een gevolg 

van de culturele beroepsstatus? 
b. (Zo ja:) Vergroten de culturele en economische dimensie de verklaarde 

variantie en heeft het beroep aldus een grotere invloed dan bij toepassing 
van de ééndimensionele schaling? 

c. (Zo ja:) Intermediëren de culturele en economische dimensie de invloeden 
van andere achtergrond variabelen, met name die voor de opleiding en de 
culturele opvoeding? 
Wanneer de invloed van de beroepspositie verbonden is met het algemeen 

maatschappelijk aanzien en niet met de culturele of economische statuspositie, 
dan moet de predictieve kracht van de vergelijking met de twee dimensies 
gelijk zijn aan de vergelijking met het algemeen prestige. Tevens moeten dan 
de regressiecoëfficiënten voor de beide dimensies binnen de grenzen van 
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- . de beroe sitie volgens het prestige en volgens de 
Tabel 5.15: De lnvloed van h~~roep (alleen beroepsbeoefenaren CN=346). 
economische en culturele status van e 

BOEKBEZ 

SERLEZEN 

POPLEZEN 

TRADTEA 

MODTEA 

KLASCONC 

POPCONC 

!NSTRUM 

KUNSTMUS 

HISTMUS 

MONBEZ 

CULPART 

CKEN 

CNORM 

a: 
b: 

a: 
b: 

a: 
b: 

a: 
b: 

a: 
b: 

a: 
b: 

a: 
b: 

a: 
b: 

a: 
b: 

a: 
b: 

a: 
b: 

a: 
b: 

a: 
b: 

a: 
b: 

MOD/OUO ARCHI- a: 
TECTUUR b: 
MOD/OUO SCHIL- a: 
DERKUNST b: 

LFT CULOPV OPL 

.07 .14 .23 
.07 .13 .21 

.06 .15 .45 

.06 .14 .23 

.10 .10 -.28 

.10 .10 -.28 

-.02 .12 .25 
-.00 .11 .18 

-.13 .06 .32 
-.13 .05 .30 

.20 .15 .33 

.19 .14 .28 

-.24 .17 .22 
-.24 .18 .22 

-.02 .24 .08 
-.02 .24 .09 

.11 .18 .34 
.10 .17 .31 

.15 .25 .19 

.15 .25 .16 

.09 .17 .24 
.09 .18 .25 

.00 .27 .38 
-.oo .27 .35 

.25 .23 .49 

.25 .23 .49 

.23 .16 .04 

.22 .16 .03 

-.10 -.00 .03 
-.10 -.00 .04 

.15 -.02 -.40 
.15 -.02 -.41 

PRES- ECON CULT R F 
TIGE STATUS STATUS 

.07 

-.17 

.03 
.08 -.01 

.04 
-.10 _27 

-.02 
-.17 .17 

.08 
-.16 .31 

-.13 
-.13 -.03 

.03 
-.10 .10 

.06 
-.03 .15 

-.04 
-.19 .19 

-.09 
.08 -.10 

.05 
--11 .21 

.04 
.02 .03 

.02 
-.07 .12 

.00 
-.04 .04 

.01 
-.14 .11 

.42 
.43 

.55 

.57 

.27 

.28 

.34 

.38 

.41 

.42 

.44 
.48 

.46 

.46 

.30 

.31 

.46 

.46 

.33 

.36 

.33 

.34 

.60 

.61 

.62 

.62 

.24 

.25 

.11 
.12 
.49 
.49 

1.5 

4.9 

12.3 

-0.2-

1.6-

4.2 

6.0 

1.0-

8.3 

-0.1" 

1.9-

o.2-

Kritieke waarde F(1,336) : 3.84 (p <.05); -
niet-significant (p>.05). 
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statistische fluctuatie~_aan elkaar gelijk zijn. In tabel5.15 is gemakkelïk va 
te stellen dat dat VnJwel nergens het geval is. In praktisch alle g~vall st 
h~bben d~ c~Iturele en economische dimensie een tegengesteld teke Een 
~.lltzondermg IS slechts de vergelijking voor culturele kennis waar geen ~~k ~n 
mvloed van de ber?_epspos!tie, hoe ook geïndiceerd, valt t~ bespeuren. v ;0~ de meeste afhankeliJke vanabelen (culturele activiteiten) zijn de effecten v 
de culturele beroepsstatus positief en die van de economische beroepsstatau 
(ge~atigd) negatief. Uitzonderingen zijn populair lezen en het bezoeken v~~ 
arch1tect?ur (kastelen, oude do~pen en st~~en), waarbij de relatie precies om
g~keerd IS: _Deze culturele. bezigheden ZIJn populairder bij de economische 
~~1te da!l biJ. ?e c?lturele eh te. Het spectaculairst zijn de verschillen tussen de 
h Imensies biJ seneu~ !ezen, cultuur-historische musea en klassiek concert Bi· 
e~ m.o?~rn en traditiOneel theaterbezoek blijken kleine en niet-signific~nt~ 

coeff~Cien\en van het beroepsprestige, tegengestelde en significant verschillen 
voor e c? tu~ele en economische dimensies te bedekken. In een enkel geval 

d(cultu1u:dh~stonsche musea) overtreffen de beroepseffecten zelfs het effect van e op e1 mg. 

~~ vraag is welke betek~nis gehecht moet worden aan de negatieve coëffi
Cienten v_an de econ~m1sche_ beroepsstatus. Betekent dit bijvoorbeeld dat 
mensen Uit de_econom1sche elite cultureel minder actief zijn dan mensen lager 
op de ec~~om1~~he ladder? Dit is inderdaad het geval, maar daarbij moet dan 
wel tegeliJkertiJd het niveau op de culturele statusdimensie in het oog worden 
gehouden. De economi~che elite is alleen cultureel minder actief dan de lage 
roepen op_ de econ_om1sche ladder bij dezelfde culturele beroepsstatus. Dat 
h~mt praktisch nooit voor ~.aar culturele en economische status betrekkelijk 

og gecorreleerd (ro:".78) ZIJO. De nulde orde correlaties tussen economische 
beroepsstatus en de diverse afhankelijke variabelen zijn dan ook niet negatief 
ma~r wel lager dan de correlaties tussen culturele beroepsstatus en deze' 
vanabelen. 

De volge~de v~aag .~ie aan de orde komt is of de culturele en economische 
~e~oep_sdimensies biJdragen aan een toename in verklaarde variantie Verder 
IS et mteressant na te gaan of er een ander beeld ontstaat van de i~directe 
effecten. Een F-test voor het verschil tussen de twee vergelijkingen luidt: 

F(l ,336) =[SS( model b) - SS( model a)l/MSE 

De~e ":-v:aarde is sig~ificant als hij groter is dan 3.84. De toegevoegde 
~a~!~n!Ie ~n de r~gressiev_ergelijkingen blijkt in de meeste gevallen betrek-

e IJk ge:mg en IS maar m 7 van de 16 gevallen significant. De toevoeging 
bedraagt 10 de mee~~e gevallen. tussen 0.5% en 2.0%. De consequenties voor de 
causale_ structu?.r ~IJO nog gennger: de opleidingscoëfficiënt is in de tweede 
regressievergeliJ~Ing, met de twee dimensies, steeds iets kleiner dan in de 
eerste. maar nooit meer dan een fractie 
Da~r~e.e blijft ~e centr~le rol van de opl~iding bij de verklaring van culturele 
a~!Iviteit v_olledig overe10d. Toegevoegd is wel het element van een zelfstan
dig~ werkmg van _de beroepsstatus op culturele activiteiten. In bepaalde 
opzichten k?mt d1t overeen met hetgeen volgens Bourdieus theorie te 
v~rwachten Is: culturele activiteiten worden het vaakst beoefend door hen 
g1e bovenaan de cult?rele beroepenladder staan en niet door de elitegroep 
ove~aa~ de econo~I.sche ladder. Niet in overeenstemming met Bourdieus 

theo:1.e Is dat traditiOnele culturele activiteiten als klassiek concert en 
traditiOneel theater niet bij uitstek binnen het domein van de economische 
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elite vallen. Alleen het bezichtigen van monumenten behoort daar wellicht toe. 
Bij de verklaring van de beroepseffecten valt voorts in het oog dat geen van 
de beroepsindicaties ook maar enige invloed heeft op de hoeveelheid gemeten 
culturele kennis. Deze variabele is volledig de resultante van de opleiding, de 
leeftijd en de culturele opvoeding. Beroepsstatus voegt daar niets aan toe. Wel 
is er een (geringe) invloed van de culturele beroepsstatus op de culturele 
normen (waar de opleiding geen enkele invloed op heeft) en wel zodanig dat 
hogere culturele status samengaat met het uitdragen van sterkere normen om
trent cultuur. De invloed van de beroepsstatus op het aanhangen van de 
culturele normen blijft echter tamelijk zwak, niet significant en overtreft die 
van de leeftijd en culturele opvoeding niet. Er is daarmee niet meer dan een 
zwakke aanwijzing dat beroepsstatus inderdaad een normatieve invloed op 
cultuurdeelname heeft. 
In het kort laat de analyse van de nieuw ontworpen indices voor culturele en 
economische status van beroepen zich als volgt samenvatten. Het is mogelijk 
om tot een betrouwbare meerdimensionele indeling van beroepen naar 
culturele en economische status te komen. De validiteit van de constructie is 
mede af te lezen aan feit dat de twee dimensies verschillende invloeden op 
culturele activiteiten hebben. Hoe hoger de culturele beroepsstatus, des te 
cultureel actiever men is. Meer economische status draagt niet bij tot culturele 
activiteit en heeft daarop zelfs een licht negatieve werking. Het verschil 
tussen culturele en economische beroepsstatus treedt bij vrijwel alle culturele 
activiteiten op, maar komt het sterkst naar voren bij relatief complexe 
activiteiten. Niet bevestigd is de veronderstelling dat de economische elite 
vooral in traditionele culturele evenementen geïnteresseerd zou zijn. Ook aan 
traditionele cultuur neemt de economische elite namelijk minder deel. 
Tenslotte is in de bovenstaande bevindingen een bevestiging te lezen van de 
veronderstelling dat de invloed van beroepsstatus eerder als een statuseffect 
(via culturele normen) dan als een informatie-effect moet worden beschouwd. 
De culturele status draagt namelijk niet bij aan de culturele vaardigheden, 
maar is wel van invloed op het uiten van een normatieve motivatie over 
culturele activiteit. 

5.4.3. Tijd en geld als noodzakelijke voorwaarden voor cultuurdeelname 

Tot nu toe is in de analyse uitgegaan van de veronderstelling dat de onder
zoekspopulatie, de bevolking van de stad Utrecht, homogeen is. Dat houdt in 
dat aangenomen wordt dat de vier overwegingen om te komen tot cultuur
deelname voor alle ondervraagden eenzelfde gewicht hebben. Zo maakt het 
op grond van een door de statistische modellen geïmpliceerde re?e.neri~~ v~?r 
de verklaring van cultuurdeelname wel uit of men veel of we101g vnJe lijd 
heeft, maar werkt het tijdsaspect onafhankelijk van de andere aspec~7n in het 
model. Deze aanname vereenvoudigt de statistische analyse natuurliJk, maar 
het is de vraag of dit niet een te sterke versimpeling van de werkelijkheid 
inhoudt. 
Het hier gepresenteerde theoretische model onderscheidt vier voorwaard:n 
voor het deelnemen aan culturele activiteiten. Deze zijn onder te verdelen 10 
twee noodzakelijke en twee voldoende voorwaarden. Om überhaupt te kunnen 
deelnemen aan culturele activiteiten moet men beschikken over een bepaalde 
ruimte in het tijd- en geldbudget om de tijd- en geldkosten vo~: deelname 
te bestrijden. Er is echter geen duidelijke reden waarom meer tijd e!l me~r 
geld leiden tot meer cultuurdeelname. Het is voorstelbaar dat verschillen m 
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Tabel 5.16: cut t l 
en GELD. ure e activiteit onder verschillende condities van bes h"kb 

c 1 are TlJD 

Bivariate relaties 

CULTUURDEELNAME • TI JO BUDGET 

b: Interacties 

LEEFTIJD/10 
CULTURELE OPVOEDING 
OPLEIDING 
CULTURELE STATUS 
TIJDBUDGET 
GELDBUDGET 
CULTURELE KENNIS 
CULTURELE NORMEN 

YEINIG TIJD EN 
YEINIG GELD (N=128) 

so (se) 
---------------

4.1 0.1 ·.28 ( .24) 
4.8 2.7 

·.08 
.34 (.11) .26 

3.1 1.8 .00 (.19) 
·0.5 0.7 1.20 (.43) 

.00 

.24 
4.1 0.9 .45 ( -28) .12 
8.2 1.8 .17 ( -14) .08 

12.9 5.9 .19 (.05) .32 
9.5 3.2 .14 (.19) .13 

• 72 

CULTUURDEELNAME • GELDBUDGET 

13 18 25 35 

VEEL TI JO EN 
VEEL GELD (N=109) 

SD (se) DIF ----------------------
4.0 0.1 •• 51 ( .30) ·.19 
5. 7 2.8 .22 ( .14) .16 
4.6 1.9 .25 ( .24) .13 

·0.1 0.8 .57 (.51) .12 
6.5 0.5 .67 (.73) .09 

17.8 5.0 .09 ( .07) .11 
17.5 5.7 .20 (.07) .30 
10.0 5.0 .17 ( .09) .17 

.63 

tijd en geld bij verruiming va h 1 b d 
Als dat zo is betekent dat n_ e . u ~et een s_teeds kleinere rol gaan spelen. 
e~ culturele activiteiten :~~e~~~Jd~n~atrel ~~~ati~ _tuss~~ tijd en geld enerzijds 
VIteit: in omstandigheden met ee · eg~ IJ ertiJd WIJSt het op niet-additi
niet uit in welke mate men d n zeer rap g~ld- en .tijdbudg.et maakt het 
gemotiveerd is. De omstandigh~~~ stat~na~tre~mg of Informatieverwerking 
Deze beschouwing leidt tot de vol n ma en an tr~mers deelname onmogelijk. 
a. Naarmate het geld- of ti "dbu~ende v~orspelhngen o~er cultuurdeelname: 

c~~tuurdeelname geringer. J get ruimer (groter) IS, is de invloed op 
b. BIJ een zeer krap geld- of tïdb d . . . 

compenseren door een h J. t get,. IS de I~vl?ed van dit budget niet te 
cultuur. oge In ormatiecapaciteit of statusmotivatie voor 

In tabel 5.16 is de relatie weer . 
het geld- en tijdbudget en de ,;egeven tussen de ve!s~h~llende waarden van 
is het noodzakelijke voorwaar~te ~an culturele a~~Iviteit. In deze grafieken 
vinden: bij de ruimere bu en .arakter van .liJ? en geld niet terug te 
kleiner dan b · · k b dgetten IS het verschil In deelname beslist niet 

. . . IJ rappe udgetten De invl d h 
vnJwel lmeair, terwijl bij het r "db d oe van et geldbudget verloopt 
van lineariteit lijkt op te t dIJ . du get eer~ er ee.n omgekeerde afwijking 

re en. e verschillen In cultuurdeelname zijn 
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namelijk groter bij grotere hoeveelheid beschikbare tijd. Een formele 
significantietest wijst uit dat er in beide gevallen geen reden is om aanname 
van lineariteit op te geven. 
Om de tweede voorspelling te toetsen, is in tabel5.16 de regressievergelijking 
weergegeven voor personen die over een krap tijd- én geldbudget beschik
ken en tegenover de vergelijking van degenen die zowel meer dan gemiddeld 
tijd als meer dan gemiddeld geld hebben. De verwachting is daarbij dat de 
invloed van alle onafhankelijke variabelen in de eerste groep wegvalt of 
althans geringer wordt. Dat is niet het geval. Geen van de geconstateerde 
verschillen is significant. Geconcludeerd mag worden dat er geen positieve 
aanwijzingen zijn dat tijd en geld als noodzakelijke voorwaarden voor 
culturele activiteit gelden. 
Welke betekenis is er aan deze uitkomsten te hechten? Houdt de bevestiging 
van de lineariteitshypothesen in dat tijd en geld geen noodzakelijke voor
waarden voor cultuurdeelname zijn? Is het mogelijk om zonder tijd en geld 
aan cultuur deel te nemen? Of zouden wellicht ook bij verschillen in budget 
op hogere niveaus voorkeurverschillen in cultuurdeelname optreden? 
Voor al deze interpretaties valt wel iets te zeggen. Van belang is wellicht dat 
de afhankelijke variabele (de algemene index van cultuurdeelname) geen 
scherp gedefineerde tijd- en geldkosten met zich meebrengt. Er worden 
diverse culturele activiteiten mee aangeduid, waaraan op veel tijdstippen en 
tegen uiteenlopende geldprijzen kan worden deelgenomen. Ook is het tijd- en 
geldbudget niet zodanig gedefinieerd dat het laagste niveau werkelijk het 
absoluut ontbreken van tijd- en geldmiddelen inhoudt. Het noodzakelijke 
voorwaardenkarakter van de geld- en tijdbudgetvariabelen treedt wellicht pas 
in werking als de budgetten ook helemaal geen ruimte meer laten voor tijd
en geldkostende activiteiten. Met de ons ter beschikking staande gegevens valt 
hier echter weinig meer over te zeggen . 

5.4.4. Leeftijdsgroepen en cultuurdeelname 

Een volgende mogelijkheid tot precisering van de theorie is door een 
vergelijking van leeftijdsgroepen. Sommige voorwaarden die in de voorgaande 
analyses van belang zijn gebleken voor de verklaring cultuurdeelname, 
kunnen specifiek van betekenis zijn voor een bepaalde leeftijdsgroep. Te 
denken valt daarbij in de eerste plaats aan invloed van de opleiding en de 
culturele opvoeding, zeker in relatie met de invloed van het beroep. Het ligt 
in de lijn der verwachting dat deelnamebevorderende voorwaarden die vroeg 
in de levensloop tot stand komen en vervolgens stabiel blijven, met het ouder 
worden steeds minder invloed op het al dan niet deelnemen uitoefenen. Hun 
invloed wordt als het ware indirect vertaald via de invloed van variabelen met 
een meer actuele betekenis in het huidige leven van het individu, zoals de 
beroepsuitoefening. 
Bij de werking van het tijdbudget laat zich nog een tweede preciserende 
veronderstelling formuleren, naast die over tijd als noodzakelijke voorwaarde 
voor deelname. Beperkingen in het tijdbudget komen vaak tot stand door de 
belasting met beroepsarbeid, een huwelijksrelatie en de zorg voor (jonge) 
kinderen. Volgens onze gegevens neemt de tijdsdruk als gevolg hiervan 
gemiddeld tot omstreeks het 40-ste levensjaar toe en daarna weer af, tot het 
punt waar 65-plussers onder vergelijkbare tijdrestricties leven als scholieren 
en studenten (vergelijk figuur 5.18a). Het lijkt redelijk te veronderstellen dat 
dit ook gevolgen heeft voor cultuurdeelname. De verwachting is dat met de 
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toename van de tijdsdruk (gemiddeld tot het 40-ste levensjaar) de culturele 
activiteit vermindert. Maar zal vervolgens met het ruimer worden van het 
tijdsbudget de culturele activiteit weer toenemen? Realistischer is het te 
veronderstellen dat de tijdsdruk vooral een afstotende factor is. Zolang de 
tijdsdruk toeneemt loopt de culturele activiteit daardoor terug, maar bij het 
beschikbaar komen van meer tijd wordt tijd niet tot een motiverende factor. 
Onder invloed van tijdsdruk beslissen individuen gaandeweg in hun leven 
cultuurdeelname te verminderen. Daardoor ondergaan zij ook langzamerhand 
ootscholing en ontwenning ten aanzien van cultuurdeelname. In dit licht is het 
negatieve effect van de leeftijd op culturele kennis, los van de opleidingsef
fecten (uit §5.4), goed te interpreteren: als men eenmaal minder deelneemt, 
weet men er steeds minder van af en raakt ook steeds minder geïnteresseerd. 
Verder zullen zich voorkeuren voor vormen van vrijetijdsbestedingen 
ontwikkelen die zich beter met gezinsverzorging en beroepsarbeid laten 
verenigen. Om deze redenen is te verwachten dat de invloed van het tijd
budget het grootst is in de jongere leeftijdsgroepen. 
Een derde verschil tussen leeftijdsgroepen kan liggen in een variëteit van 
normatieve gemotiveerdheid. Onder bepaalde assumpties is het aannemelijk 
dat verschillen tussen leeftijdsgroepen een historische ontwikkeling weerspie
gelen. Als vroeger statusmotivatie meer betekenis had voor cultureel gedrag 
dan tegenwoordig, dan is de verwachting dat deze verschillen ook tussen 
cohorten worden teruggevonden. Een ondersteuning voor deze redenering is 
dat ouderen (die cultureel minder actief zijn) hoger scoren op de culturele 
normen-index dan jongeren. Kennelijk zijn normatieve opvattingen over wat 
hoort en wat niet hoort voor ouderen belangrijker dan voor jongeren bij de 
bepaling van hun gedrag. 
De hypothesen voor de verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn als volgt 
te formuleren. Voor de oudere leeftijdgroepen maken in het verleden tot stand 
gekomen voorwaarden voor cultuurdeelname, als een hoge opleiding en een 
culturele opvoeding, minder verschil dan voor jongere leeftijdsgroepen. Meer 
actueel tot stand gekomen condities, zoals de beroepsuitoefening, maken in 
oudere leeftijdsgroepen juist meer verschil. De verschillen tussen leeftijds
groepen zouden vooral hierin gelegen zijn, dat tijdrestricties met name van 
belang zijn in de jongere leeftijdsgroepen. wanneer de tijdsdruk met de 
leeftijd toeneemt. Een ander verschil zou kunnen zijn dat ouderen meer 
normatief gemotiveerd :;ijn dan jongeren. 

Tabel 5.17 zet twee leeftijdsgroepen tegenover elkaar. De grens is gelegd bij 
het 40-ste levensjaar, waar ook het keerpunt is voor de tijdsdruk. In de 
analyse beperken we ons tot de algemene cultuurdeelname-index en 
vermelden de gestandaardiseerde en ongestandaardiseerde coëfficiënten. De 
overeenkomstige vergelijking voor de totale groep is te vinden in tabel 5.9. In 
vergelijking met het oorspronkelijke regressiemodel is natuurlijk het leef
tijdseffect vrijwel weggevallen, doordat het constant is gehouden. Bij de 
vergelijking tussen leeftijdsgroepen hebben de diverse variabelen verschil
lende gemiddelden en varianties. Daarom moeten de ongestandaardiseerde 
coëfficiënten (met de bijgegeven standard errors) vergeleken worden. Een 
vuistregel daarvoor is dat een verschil tussen gemiddelden significant is als het 
groter is dan de som van de twee standard errors. 
We constateren in tabel 5.17 een aantal significante verschillen tussen de 
vergelijkingen van de twee groepen. In overeenstemming met de bovenstaande 
verwachting, oefent het tijdbudget alleen invloed uit in de jongere levensfase. 
Voor de groep onder de veertig bestaat er een tamelijk sterke relatie 
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Tabel 5.17: Deelname aan culturele activiteiten vergeleken tussen twee LEEFTIJD

groepen. 

LEEFTIJD/10 
CULTURELE OPVOEDING 
OPLEIDING 
CULTUREEL BEROEP 
TIJDBUDGET 
GELDBUDGET 
CULTURELE KENNIS 
CULTURELE NORMEN 

JONGEREN 
( 18-40; N=291) 

SD (se) 

2.8 0.6 -.22 (.48) -.03 
6.8 2.7 .20 (.09) .14 
5.02.0 .27(.14) .14 

-0.1 0.9 .70 (.28) .15 
4.7 1.5 .56 (.17) .21 

11.1 4.8 .05 (.04) .06 
15.7 6.1 .19 (.04) .29 
9.3 3.3 .30 ( .06) .25 

.74 

OUDEREN 
(41-64; N=146) 

SD (se) 

5.3 0.7 -.48 (.38) -.09 
4.6 2.7 .37 ( .12) .26 
3.3 1.9 .19 (.19) .10 

-0.2 0.8 -.07 (.43) -.02 
4.3 1.4 .20 ( .20) .08 

12.7 5.9 .11 (.05) .18 
15.2 5.8 .19 (.06) .29 
10.1 3.7 .13 (.07) .13 

.67 

OIF: Significantie van het verschil tussen regressievergelijkingen. 

DIF 

ns 
<.05 

ns 
ns 

<.05 
ns 
ns 

<.05 

Figuur 5.18: De relatie tussen tijdrestricties, 
CN=558). 

cultuurdeelname en de leeftijd 

a: TIJDBUDGET * LEEFTIJD 

19 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 

b: CULTUURDEELNAME * LEEFTIJD 

19 22 27 32 37 42 47 52 
57 62 67 72 77 82 87 
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tussen de tij:Jrestricties en ~et deelnemen aan culturele activiteiten, voor de 
40-J?lussers 10 het gehe~l !!'et: I:?e ande.re veronderstellingen komen niet uit. 
De mvloed van de ople•dmg 1s m het JOngere cohort niet significant groter 
dan in het oudere cohort. Voor de _invloed van culturele opvoeding, culturele 
beroel?sstatus en cultur.ele normen IS het resultaat zelfs omgekeerd aan de ver
wachtmg. De opvoedmg heeft het grootste gewicht bij de ouderen, de 
cult':rele no.rm~'.' en het cultureel beroep juist bij de jongeren. 
H_et IS ondUJdehJk h~: deze laatste uitslagen te interpreteren. Was de opvoe
dmg vr~eger belangnJker voor cult.uurdeelname dan nu? Het is erg verrassend 
dat de mvloed van de factoren d1e reeds vroeg in de levensloop tot stand 
komen (culturele opvoeding, opleiding) juist zo persistent zijn voor de oudere 
groep. De resultaten bevestigen de bewering dat cultuurdeelname niet een 
ged~agsvorm is waar men van de een op de andere dag toe overgaat. De 
beshss.~nde voorwaar~en :-oor deelname zijn gelegen in de (vroege) jeugd, 
waa.rb•J men d~ :vaard1ghe•d en de smaak ontwikkelt om van het gebodene te 
gen1eten. Het !~Jk.t erop dat vooral de tijdsdruk in de jonge volwassenheid 
v~rantwoordehJk IS voor ~e geringere activiteit onder oudere leeftijdsgroepen. 
D•e he~ft een terug~~ng.:n deelname tot gevolg die op latere leeftijd bij het 
toenemen van de vnJe t•Jd op geen enkele wijze wordt teruggedraaid. 

5.4.5. De culturele activiteit van bejaarden 

yoorgaande analyses hadden betrekking op de leeftijdsgroep tussen 18 en 64 
Jaar. De 65-plu~sers zijn steeds buiten de analyse gehouden. De reden 
daa.rvo~Jr is d~t bejaarden in veel opzichten een uitzonderlijke groep vormen. 
Objectlef gez1en kenmerken zij zich door een uiterst ruim tijdbudget in veel 
gevallen ontbreken van arbeids- en gezinsverplichtingen en zijn zij vaak 
ve~weduwd .en alleenstaa?.d· Het is echter duidelijk dat dit in het geval van 
beJaarden n1et noodzakehJk tot grote culturele activiteit hoeft te leiden. Die 
ver~nderstelling ligt voor de hand omdat op zekere leeftijd fysieke belem
menogen een grotere rol gaan spelen bij het deelnemen aan cultuur met 
name wanneer de activiteiten zich buitenshuis afspelen. Verder is i~ het 
voorgaande aannemelijk gemaakt dat bij een grote periode van inactiviteit er 
culturele o.~t~en~ing optreed~ .. Bij een verruiming van het tijdbudget op 
latere leeftiJd IS n1et gemakkehJk meer terug te keren tot culturele activiteit 
omdat men inmiddels de daarvoor benodigde culturele kennis en social~ 
ondersteuning mist. Dit argument geldt a fortiori voor bejaarden. Grafiek 5.18 
brengt de gemiddelde culturele activiteit van alle in het onderzoek onder
vraagden naar leeftijd in beeld. In deze figuur wordt bevestigd wat in het 
voorgaande al na~r voren is gekomen. Met het afnemen van de tijdsdruk (na 
het 40-ste levensjaar) neemt de culturele activiteit niet meer toe. Na het 40-
st_e levensjaar treedt er geen stijging meer op en na het 65-ste al helemaal 
met meer. Na het 40-ste levensjaar is de culturele activiteit min of meer 
stabiel,. rekening hou.~end met de verschillen in opleiding en culturele 
opvoedmg tussen leeftiJdsgroepen. Na het 65-ste neemt de culturele activiteit 
betrekkelijk snel af, hetgeen wijst op de grote invloed van de lasten van de 
ouderdom. 

5.5. Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk is de verklarende theorie die in de vorige twee hoofdstukken 
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is ontwikkeld empirisch getoetst aan de hand van in de stad Utrecht. in 
1984/1985 verzamelde onderzoeksgegevens. De gegevens bevatten matenaal 

er vijf verschillende terreinen van cultuurdeelname (lezen; theaterbezoek; 
~~ncertbezoek en instrument spelen; mu.seum- en monumentenbezoek; 
1 Ievisiekijken), die in twaalf verschillende todexen werden gerepresentee~d. 
~aarnaast bevatten de gegevens indicaties voor sociale achtergrond en. v1er 
verklarende variabelen: het tijdbudget, het geldbudget, cult.u~el':' kenn1s en 
culturele normen. De twaalf indices over ~ult~:eie actlvitellen war.en 
systematisch gevarieerd naar de aanspraak d1e ZIJ op e.Ik van deze v1er 
kenmerken van individuen doen. De analyse werd e.erst .Uitgevoerd met een 
serie regressievergelijkingen en vervolgens werd het hneau-sr:_ucturele model 
dat werd uiteengezet in hoofdstuk 4 geschat. In afz?nderhJke pa:agrafen 
werden enige bijzondere onderwerpen, zoals de esthetische waardenog voor 
schilderkunst en architectuur, de verschillen in cultuurdeelname tussen 
leeftijdsgroepen en de invloed van beroepsstatus aan de orde gesteld:. 
Met het oog op de probleemstelling van dit boek is het het belangnJkst de 
resultaten van de analyse samen te vatten vanuit de algemene hypothesen 
over de vier mechanismen die gezamenlijk culturele activiteit teweeg zouden 
brengen. De algemene conclusie luidt dat de analys~ ~a'.' deze gegevens de 
invloed van alle vier mechanismen op culturele acllvlte•t naar .voren heeft 
gebracht. De invloed van informatieverwer~ing, zoals ~eïnd1ceerd door 
culturele kennis, overtreft echter de andere dne. Ten aanz1en ~an de and:re 
drie geldt dat de werking van het geldbudget nagenoeg beperkt IS tot de en1ge 
culturele activiteit, die de grootste aanslag doet op de. porte?'?"'.'ee, het 
aanschaffen van boeken en andere lectuur. Voor ~e ov~n.ge actlVIte•ten was 
er niet veel verschil tussen hen die veel en hen d1e wem1g geld te beste:J~n 
hebben. Tijdbudget en culturele normen brengen m~er over de gehele hn•.e 
verschillen teweeg, maar deze zijn niet zo groot als d•e door culturele kenms 
tot stand komen. . 
Over de invloed van geldbesteding valt weinig meer te zeggen dan m de 
algemene conclusie is opgemerkt: we treffen het alleen aan v~~r dure vormen 
van culturele activiteit. Om de gedachten te bepalen: daarb•J moet gedacht 
worden aan bestedingen fl. I 00,= per jaar. . . 
Wat betreft tijdbesteding ligt de .zaa~ minder. _eendu•d~g. Alleree:st was het 
moeilijk een scherpe operationahsenng van !lJdbestedmg te reahseren. Een 
directe vraag naar totaal beschikbare tij:J b.Iee~ niet doel.treffend. Het. g:lat 
erom op welk moment deze tijd ter besch1kkmg IS en de en1ge onder?che1dmg 
die we hier konden maken was tussen 's avonds en overd.ag. Ook d1t leverde 
nog geen grote verschillen op. Deze ontstaan wel als rekenmg w~rdt gehouden 
met de gezins-en huishoudsituatie op basis van achtergrondvana.belen als het 
verrichten van beroepsarbeid en het hebben van een partn.~r en kmde.ren. Ee.n 
tijdbudgetmethode lijkt niet erg adequaat om ?e belangnJ~e versch•l.len, d1e 
deel ook zitten in verplichting tot coördinatie bmnen het hUishoud~n, m b~<;ld 
te brengen. Gegeven deze moei!ijk~_eden bij d~ meting van beschikbare !lJd, 
kwam toch nog een relatief dUJdehJk beeld Ult de analyse naar voren. Door 
de bank genomen was er een effect van beschikbare ~ij.d ?P all~ culturele 
activiteiten. Dit effect was alleen substantieel voor act•v•teJten d•e noodza
kelijk in de avond en buitenshuis plaatsvinden. lnteress~nt was dat.daaraa~ 
kon worden toegevoegd dat tijdsdruk alleen een 'wegJaa.~'-functle heeft. 
mensen houden op met culturele activiteit omdat ze geen liJd me:r hebben. 
Als ze later in hun leven weer wat meer tijd krijgen, komen ze n1et. z.or~aar 
weer terug. Dit blijkt ook duidelijk uit de analyse v.an d.~ culturele actlv~te•ten 
van bejaarden. Hoewel zij gemiddeld over een ru1m liJdbudget beschikken. 
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zijn zij niet erg cultureel actief. 
Wat _betreft de invloed van informatieverwerking valt nog het volgende in 
deta1l OP. te merken. ~ulturele kennis is een kenmerk dat grotendeels in het 
on~erWIJS tot stand 1s gekomen. De verschillen in culturele kennis liggen 
vnJwel geheel tussen hoger en lager opgeleiden. Andere determinanten van 
cultuurdeelname zoals het milieu van herkomst, een culturele opvoeding en 
h~t hebbe~_van een beroep met een hoge culturele status, draagt daar vrijwel 
n1ets toe biJ. De culturele kennis is heel behoorlijk in staat om een verklaring 
te geven voor de sterke relatie die tussen opleiding en cultuurdeelname 
bestaat. Ook komen de verschillen tussen culturele activiteiten naar invloed 
van culturele kennis met de tevoren veronderstelde complexiteit ervan. Zeer 
complex blijken met name leesvormen die als 'serieus' zijn gekarakteriseerd 
(lit~r~t~ur, opinieweekbladen) en het bezoeken van kunstmusea. Twee 
act1v1te1ten vallen op doordat zij relatief populair zijn bij groepen van de 
b~_volking die minder dan gemiddeld culturele vaardigheden hebben: televisie 
k~Jken en het 'populair' lezen, waartoe onder meer het lezen van ontspan
n~ngsweekbla?en en tr!viaalliteratuur is gerekend. Een duidelijke ondersteu
nmg voor de mforma!Jehypothese werd ook aangetroffen bij de analyse van 
esthe_tische waardering van schilderkunst. Personen met een grotere culturele 
kenn1s hebben waarderen moderne (=complexe) objecten hoger dan personen 
met een kleinere culturele kennis. 
De !nvloed van statusmotivatie werd in dit hoofdstuk geïndiceerd via een 
metmg van normen over cultuur. Deze geven aan in hoeverre volgen de 
ondervraagde cultuur gangbaar is in de eigen sociale groep en in welke mate 
de ondervraagde cultuur een nastrevenswaardige gedragsvorm vindt. Wat 
betreft de invloed op culturele activiteiten was er een duidelijke invloed te 
bespeuren. Activiteiten met een traditionele entourage (theater en concert) 
staan. het sterkst onder invloed van deze factor. De moeilijkheid met de 
v.:erk10g van deze _culturele normen was echter dat uit de gegevens niet goed 
v_1~l op te. maken 10 welke sociale groepen deze normen het meest gangbaar 
ZIJn. Kleme effecten werden gevonden van socialisatie in het milieu van 
herkomst, leeftijd en beroepstatus. Opmerkelijk was dat de opleiding op dit 
pun~ geen enkele invloed heeft. Als we deze gegevens mogen geloven verloopt 
de mvloed van de opleiding volledig via het informatieverwerkings
mechanisme. In strijd met de aanvankelijke redenering was dat de beroeps
status geen grote invloed had op de statusmotivatie. Ook viel niet aan te tonen 
dat de effecten van deze variabele geringer zou zijn in de jongere leeftijds
groepen. Een erg duidelijk uitslag met betrekking tot de werking van 
statusmotivatie levert deze analyse derhalve niet op. 
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Hoofdstuk 6 

CULTUURDEELNAME VOLGENS LANDELUKE 
GEGEVENS 

In hoofdstuk 3 is een theoretisch model ter verklaring van cultuurdeelname 
gepresenteerd, waarin culturele activiteit gezien wordt als een functie v~n vier 
factoren, namelijk tijdbesteding, geldbesteding, informatieverwerkJOg en 
statusnastreving. Daarnaast zijn er veronderstellingen geformuleerd over de 
verdeling van beschikbare tijd, besteedbaar inkomen, informatiecapaciteit en 
statusmotieven binnen verschillende sociale groepen en tegelijkertijd over de 
vereiste tijdsinvestering, financiële kosten, complexiteit en statusverlening van 
verschillende culturele activiteiten. Aan de hand van hypothesen over de 
werking van deze vier factoren en de bijkomende veronderstellingen zijn 
voorspellingen afgeleid ter verklaring van de determinanten en co.rrelat~n van 
cultuurdeelname. In hoofdstuk 4 zijn bovenstaande veronderstellmgen m een 
formeel causaal model vertaald waarmee specifieke en gekwantificeerde 
voorspellingen over correlationele structuren zijn geïmplic~e~d. In hoofdst~k 
5 zijn deze voorspellingen geconfronteerd m_et gegeve'?s d1~ 10 198~( I 985 m 
de stad Utrecht zijn verzameld. InformatJeverwerkmg IS daarbiJ als d_e 
belangrijkste determinant van cultuurdeelname naar vore~ gekome~. en _1s 
daarmee het belangrijkst in de verklaring van optredende soc1ale ongeliJkheld 
in de deelname aan culturele activiteiten. Daarnaast zijn op afstand statusna
streving en de ruimte in het tijdbudget van belang gebleken, terwijl van het 
geldbudget slechts een geringe rol is aangetoond. In dit hoofdstuk 6 staat d_e 
vraag centraal of het theoretische model ook overeenkomt met geg~vens uit 
een aantal landelijke onderzoeken over cultuurdeelname en de daann optre
dende samenhangen kan verklaren. In hoeverre kunnen bevindingen op basis 
van het eenmalige en locale Utrechtse onderzoek gege~eraliseer? worden naar 
de gehele Nederlandse bevolking gedurende laatste tientallen Jaren? 

6.1. De landelijke gegevens 

In de onderstaande analyse is ter beantwoording van de vraag naar generali
seerbaarheid gebruik gemaakt van in totaal twaalf bestaand<: databronnen ~ver 
cultuurdeelname. Op twee uitzonderingen na betreft het h1er representatieve 
steekproeven uit de Nederlandse bevolking. Eén uitzondering is een bestand 
dat representatief is voor de bevolking van de provincie Groningen en een 
tweede uitzondering is slechts representatief voor de werke~d~ beroep~
bevolking. Alle bestanden voldoen aan de basisvoorwaarde dat enn 1nformat1e 
over tenminste één culturele activiteit en tenminste drie achtergrond
variabelen, de leeftijd, opleiding en het beroep van de respondent, aanwezig 
is. 
Onze werkwijze met deze twaalf bestanden is in grote lijnen als volgt. samen 
te vatten. Om te beginnen zijn voor alle bestanden de relevante vanabelen 
geïnventariseerd. Daarna zijn deze variabelen, als een eerste stap v~~ :Je 
analyse, zodanig gehercodeerd dat de vergelijkbaarheid zo groo.t mo~ei!Jk _1s. 
Identiteit tussen de coderingen is daarbij het uitgangspunt. Waar 1dent1te1t nwt 
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t~ v~rkrij~en :-:as, is ernaar gestreefd variabelen te construeren, die dan wel 
met 1dentJe~ ZIJn, ma~r toch een behoorlijke functionele equivalentie hebben 
Vervolgens IS als basis voor verdere analyse per bestand de correlatiemat · · 
berek~nd. Deze is veelal incompleet in vergelijking met de matrix die voo/dx 
sch~ttmg va.n het complete model nodig is. Met deze twaalf incomplete matri= 
ces IS dan ee':, nagenoeg complete correlatiematrix berekend door het nemen 
van ?et. ge':'uddelde .over tw.~al.f matrices. Met deze gemiddelde correlatie
matnx IS vm regressievergeliJkingen het gespecificeerde theoretische mod 1 
berekend. e 
Deze methode van secundaire analyse lijkt veel op de methode die in het 
bekende boek van Jencks (1972; een Nederlandse variant is: Dronkers & De 
Jong, I ~78) op loopbaangegevens is toegepast. Op zichzelf is dit middelen van 
correlaties een tamelijk ruwe werkwijze om tot conclusies te komen met 
name. als men werkt. m~t gegeve;'ls uit verschillende databronnen varÛrend 
naar mhoud en kwaliteit. Deze Situatie van veel kwaliteitsverschil tussen de 
databronne':' doet zich bij onze twaalf bestanden ook voor. Met de methode 
van de. ~em1ddeld~ correlatie"':'atrix ,ïs .voor een wijze van analyseren gekozen 
waarbiJ men relatief ver gaat m het uitpersen' va':.beschikbare gegevens. Bij 
alle andere met~oden wordt aan de stnkte vergeliJkbaarheid van informatie 
een .groter gewicht toegekend, met als gevolg dat men tot minder maar 
wellicht wel betrouwbaardere bevindingen komt. ' 
De betreffen:Je met~o?ologie, met een gemiddelde correlatiematrix, is in het 
verl~~~n hev1.g bekntJseerd (De Leeuw, 1978). Kritiekpunten zijn ook niet 
moeiliJk ~e vmden. Elk onderzoek heeft zijn eigenaardigheden wat betreft 
vraagst~lhng, steekproeftrekking en uitwerking. Die vertalen zich in de 
correlatwn~l.e structuur,. Als m~': d~ars door deze eigenaardigheden heenre
kent, daarbiJ de verschillende tiJdStippen van de onderzoekingen veronacht
zamend e':'.wat betref~ de.vergelij~baarh.eid van gegevens vertrouwend op een 
betr~~~ehJk vaag entenurn als functwnele equivalentie', kunnen er wel 
moeiliJkheden optreden. 
Tegen de;;;e kritiek is wel iets in te brengen. Allereerst is van belang te wijzen 
op het fe1t dat men één methode kan toepassen zonder een andere te ver
?nachtza?'en ... rn plaats van de ruwe n;<;thode te vo!~en en zoveel mogelijk 
mfo.rmatJe ~IJeen te breng':':'· daarbiJ noodzakeliJkerwijs aan validiteit 
verliezend, IS h~t ook mogeliJk te streven naar conclusies met een minder 
algemene strekkmg, maar met een g.rotere geldigh~id. De beide paden zijn in 
onze an_alyses bewandeld. In het vonge hoofdstuk IS er een poging gedaan het 
theoretische model te schatten met de gegevens van één, geïntegreerd 
o':'derzoek, waardoor een groot aantal bronnen van vertekening worden 
Uitgesloten. In ee': volg':':'d hoofdstuk, waar het gaat om de veranderingen van 
c.~Ituurde~~name m de tiJd, worden gegevens gebruikt die in hoge mate verge
liJ.kbaar ZIJn. De opzet in dit hoofdstuk is derhalve complementair met de 
mmder al~en:ene, maar p~eciesere opzet in het vorige en het volgende hoofd
stuk. In d1e .~m onderscheidt de onderzoeksopzet in dit boek zich van die van 
Jencks en ZIJn navolgers. 
Verder is ?et van .belang te wijzen op het belang van vergelijking van 
gegeve':s u.1t verschillende bronnen en de daaruit volgende pogingen om tot 
generalisatie te komen. He.t.argument dat elk onderzoek zijn eigenaardigheden 
heeft en daa;om. de verg~liJkbaarheid gering is, heeft zijn consequenties voor 
elk.': conclusie d1e op bas1s van één enkel databestand is getrokken. Er bestaat 
altiJd een gerede kans dat men door de specifieke eigenaardigheden van een 
onderzoek op het verkeerde been wordt gezet. 
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6.1.1. De geanalyseerde bestanden 

Hieronder zijn de bestanden die in de analyse worden gebruikt in chronologi
sche volgorde weergegeven, met de acroniemen die in het vervolg gehanteerd 
zullen worden: 

BOEK61 
Deze gegevens zijn ontleend aan een onderzoek naar leesgewoonten uit 1961, 
'Mens en Boek', uitgevoerd door de Nederlandse Stichting voor de Statistiek. 
Het ontleent met name waarde aan het feit dat het het oudste databestand is 
met beschikbare informatie over cultuurdeelname van individuen in 
Nederland. Alleen leesgewoonten zijn in de beschouwing betrokken. De 
resultaten zijn eerder samengevat in NSS (1961). 

CBS62 
Dit betreft gegevens uit het in hoofdstuk 2 besproken onderzoek 'Vrijetijd
besteding in Nederland I 962/ 1963' van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Bij navraag bleken de data van dit onderzoek nog in vragenlijstvorm aanwe
zig. Het CBS was bereid om de gegevens opnieuw te laten coderen, met 
gebruikmaking van actuele codeschema's voor beroep en tijdsbesteding. Over 
het oorspronkelijke materiaal is gerapporteerd door het CBS (1965). De door 
het CBS gerapporteerde tabelgegevens over cultuurdeelname zijn later 
opnieuw gebruik in Zweers & Welters (1970) en Valkman & Jansen (1975). 

GRON65 
Met deze benaming wordt aangeduid het gegevens uit het onderzoek 'Vrije
tijdsbesteding in de provincie Groningen' dat in 1965 door Wippier uitge
voerd. Het gaat hierbij om een provinciaal beperkte steekproef, maar het 
materiaal is zo belangrijk geweest in de geschiedenis van het Nederlandse 
onderzoek naar vrijetijdsbesteding, dat opname hier gerechtvaardigd is. 
Analyses van dit materiaal zijn eerder door Wippier ( 1966, 1968, I 969) 
gerapporteerd. 

ORJE68 
Dit onderzoek naar "Oriëntatie op arbeid en vrije tijd" is in I 968 als een leer
onderzoek uitgevoerd onder leiding van Van Delden en Wippler. Het is in 
bepaalde opzichten een landelijke replicatie van een gedeelte van Wipplers 
onderzoek (GRON65). Over dit onderzoek is beknopt gerapporteerd door Van 
Delden (1969, 1971). De gegevens zijn in de vorm van ponskaarten verworven 
via Van Delden en voor analyse gereed gemaakt. Een bijzonderheid is dat in 
dit onderzoek alleen de werkzame beroepsbevolking tot de onderzoeks
populatie behoort. 

LS074 
Het 'Leefsituatieonderzoek 1974' is uitgevoerd door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek. Het meest uitgebreid is verslag gedaan over dit onderzoek in de 
Sociaal en Culturele Rapporten 1974 en 1976 (SCP, 1974, 1976). 

TB075 
Het 'Tijdbestedingsonderzoek 1975' is uitgevoerd in opdracht van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau. Over dit materiaal is gepubliceerd door Knuist 
(1978) in 'Een week tijd' en het Sociaal en Cultureel Rapport (SCP, 1978). 
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LS077 
Het 'Leefsituatieonderzoek 1977'. Hierover is verslag gedaan in het Sociaal 
en ~ultureel Rapport 1978 (SCP, 1978). Een specifiek op cultuurdeelname 
genchte rapportering is te vinden in Bakker (1985). 

IVA78 
Over dit sur.vey naar niet-deelname aan culturele en recreatieve voorzienin
gen. Over dtt onderzoek is eerder gerapporteerd door Stoppelenburg (1979). 

AV079 

Dit is ~et' A~nvul~~nd Voorzieningengebruik Onderzoek 1979', waarover met 
nam~ t.n het ProfiJl van d~ <?v~rheid' -~app~rt verslag is gedaan (SCP, 1981 ). 
Spectftek op culturele acttvttetten gencht ts het verslag in Eykman (1981 
1982). ' 

TB080 
D_eze geg~ve~s zijn ontleend aan het 'Tijdbestedingsonderzoek 1980'. Over 
dt:.maten~~lts gepubliceerd door Knuist & Schoonderwoerd (1982) in 'Waar 
bliJft de tiJd?'. 

LS080 
Het 'Leefsituatieonderzoek 1980' (SCP-versie). Ook hiervan vindt men het 
meest uitgebreide verslag in een Sociaal en Cultureel Rapport (SCP, 1982). 

LS083 
Het 'Leefsituatieonderzoek 1983'. Hiervan is verslag gedaan in het Sociaal en 
Cultureel Rapport 1984. Op cultuurdeelname gericht is de publicatie van 
Bakker (1985). 

In tot.~al zijn er twaalf onderzoekingen beschikbaar, die de periode 1961-1983 
bestnJke_n, met een o':'erve~!egenwoordiging van gegevens uit de tweede helft 
van de )a~en ze.venttg. BIJ .~e analyse van de gegevens uit de landelijke 
onderzoe_kmg~n IS dezelfde liJn als in het Utrechtse onderzoek aangehouden. 
Daartoe IS er In de bestanden na~r zo':'eel. mogelijk overeenkomstige varia
belen ?.ezocht. Voor ':'at de operat10nahsatJe van de variabelen betreft zijn de 
l~ndehJke onderzoekmgen op drie punten beperkter dan het Utrechtse mate
naai, maar ook op drie punten uitgebreider. 
Een eerste beperking in vergelijking tot het Utrechtse onderzoek is dat het 
vaak moeilijk is om in de landelijke onderzoeken een genrediffer~ntiatie 
zoals tussen klassieke en popmuziek, tussen kunst- en cultuurhistorisch~ 
musea, of tussen populaire lectuur en serieuze literatuur, terug te vinden. 
Deson~anks ontbreekt het toch niet helemaal. Zo zijn er aanwijzingen omtrent 
verschillende vormen van leesgedrag te vinden en incidenteel ook over bezoek 
aan verschillende musea én bezoek aan klassieke dan wel populaire muziek. 
I~ de meeste onderzoekingen is echter volstaan met het vragen naar het al dan 
ntet, of de ma.te van deelname aan een vaak globaal aangeduide activiteit. 
Slechts zelden IS er doorgevraagd naar het genre of de accommodatie van de 
cult~r~le activiteit. Op dit punt is het landelijke materiaal duidelijk minder 
~pectftek dan het Utrechtse. Een tweede omissie van de landelijke bestanden 
!s, dat het geen enkel materiaal bevat over culturele opvoeding die in de jeugd 
IS genoten. Tevens ontbreken gegevens over culturele activiteiten van de 
ouders tijdens de opvoeding. De derde beperking is dat slechts in één enkel 
bestand indicaties zijn te vinden voor culturele kennis of vaardigheden, 
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variabelen die in het Utrechtse onderzoek een centrale positie innamen bij de 
verklaring van cultuurdeelname. Dit is in het onderzoek naar leesgewoonten 
in 1962 (BOEK62) waarin is gevraagd naar beheersing van vreemde talen. 
Tegenover deze beperkingen staan een drietal punten, waarmee het landelijke 
materiaal uitgebreider is dan het Utrechtse. Allereerst is er de aanbodstructuur 
waaraan in het Utrechtse gegevens in het geheel geen aandacht is besteed. 
Omdat het bij het aanbod gaat om differentiatie tussen locaties, is het ook niet 
mogelijk dit in een plaatselijk beperkt onderzoek te behandelen. In vrijwel 
alle landelijke onderzoeken zijn metingen voor de urbanisatiegraad van de 
woonplaats van de respondent aanwezig. Optredende verschillen in cultuur
deelname tussen inwoners van gebieden met een verschillende verstedelij
kingsgraad zijn op rekening van het aanbod te schrijven, bij een direct effect 
van urbanisatiegraad en constant houden van alle andere voor culturele 
activiteit relevante determinanten. 
Een tweede uitbreiding is dat bioscoopbezoek als vorm van culturele activiteit 
in de landelijke bestanden is opgenomen. Bij de opzet van het Utrechtse 
onderzoek is indertijd besloten het bioscoopbezoek uit te sluiten omdat het 
zou afwijken van andere culturele activiteiten. Bioscoopbezoek komt namelijk 
vooral voor onder jeugdigen en heeft een relatief gespreid karakter. Deze 
overwegingen acht ik bij nader inzien onjuist. Juist afwijkende patronen van 
deelname vragen om een verklaring en kunnen voor de geldigheid van de hier 
toegepaste theorie informatief zijn. Kenmerken van bioscoopbezoekers zijn 
met de hier besproken theorie te verklaren als men veronderstelt dat: 
a. bioscoopfilms een relatief lage complexiteit hebben, die de gemiddelde 

informatiecapaciteit van de bevolking niet te boven gaat, 
b. bioscoopbezoek met name onder jongeren een normatief bekrachtigde 

gedragsvorm is, waaraan bij onderlinge conversatie de status als lid van de 
sociale groep 'jongeren' te ontlenen valt. 
De derde uitbreiding houdt de beschikbaarheid in van de variabele 

'luxegoederen', een index voor het bezit van goederen als kleurentelevisie, 
video, tweede huis, caravan en een auto. De betekenis van deze luxegoederen
index is tweeledig, net als de werking van het besteedbaar inkomen op 
cultuurconsumptie tweeledig is. Allereerst is het een alternatieve indicatie 
voor het consumptief vermogen van personen, of liever van het huishouden 
waartoe zij behoren. Leden van huishoudens met veel luxegoederen, hebben 
volgens deze redenering een ruim geldbudget en zijn daardoor ook beter in 
staat voor cultuurdeelname te betalen. Dit effect treedt met name op bij 
prijzige vormen van cultuurconsumptie. Van groter gewicht dan dit 
'inkomenseffect' is de tijd besteed aan luxegoederen. Het bezit van luxegoe
deren als een eigén huis, een vakantiehuis, audiovisualia, auto en boot kost 
tijd. Luxegoederen zijn daarmee een alternatief voor cultuurdeelname in het 
tijdbestedingspatroon van een individu. Omdat juist dit aspect van inkomen 
en consumptie ons sterk interesseert zijn bij de constructie van de luxegoede
renindex, alleen goederen die beslag leggen op de consumptietijd meege
nomen. Apparaten die juist een tijdbesparende werking hebben (zoals een 
afwasmachine) zijn weggelaten.[!] 

(1) Wellicht is er nog een derde reintie tussen luxegoederenconsumptie en culturele consumptie 
te veronderstellen, namelijk via het beslag op het geldbudget. Een gulden uitgegeven aan luxe
goederen is niet meer aan culturele consumptie besteedbanr. Ook dit leidt tot een negatieve 
samenhang tussen consumptie vn.n luxegoederen en culturele activiteiten. Gezien het marginale 
bedrag dnt doorgnn.ns met cultuurdeelname gemoeid is, is deze interpretntie hier op voorhand 
uitgesloten. 
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In tabel 6.1 is een overzicht gegeven van de in de twaalf bestanden beschik
bare variabelen. De twaalf bestanden bevatten nogal uiteenlopende hoeveel
heden en soorten informatie. Voor een duidelijk overzicht is het noodzakelijk 
om de in de bestanden aanwezige gegevens zowel per bestand als per variabele 
te bespreken. Daarom worden hieronder eerst de variabelen per bestand 
besproken en kijken we daarna afzonderlijk naar de afhankelijke variabelen 
(culturele activiteiten), de achtergrondvariabelen (demografische kenmerken) 
en de verklarende variabelen (tijd budget, geld budget, culturele vaardigheden, 
culturele normen). 

6.1.2. Overzicht van variabelen per bestand 

BOEK61 
In dit bestand hebben de afhankelijke variabelen uitsluitend betrekking op 
leesgedrag en zijn de achtergrondvariabelen tamelijk mager vertegenwoordigd. 
Positief voor dit bestand is dat het als enige een indicatie voor culturele 
kennis bevat, namelijk de beheersing van vreemde talen. 

CBS62[2] 
Het onderzoek naar Vrijetijdbesteding 1962/63 van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek heeft een tamelijk goede dekking van de afhankelijke variabelen. 
Met uitzondering van monumentenbezoek zijn alle culturele activiteiten 
vertegenwoordigd, hoewel daarin geen onderscheid naar genre gemaakt is. Als 
specifieke vraagstelling is gebruik gemaakt van de conditie "de laatste drie 
maanden". Hoewel dit de nauwkeurigheid bij de beantwoording ongetwijfeld 
heeft bevorderd, zijn daardoor de cultuurdeelnamevariabelen scheef verdeeld. 
Bij de achtergrondvariabelen is het ontbreken van het milieu van herkomst 
een lacune. Het beroep is viercijferig gecodeerd, zodat het mogelijk is 
culturele en economische status te onderscheiden. Verder is bijzonder dat een 
soort dagboek voor tijdbesteding is opgenomen, dat zich beperkt tot de 
weekeinden. Met het CBS62-bestand zijn we in staat tijdrestricties mede aan 
de tijdbesteding zelf af te meten. 

GRON65 
Het GRON65-bestand betreft een steekproef uit de provincie Groningen. Op 
het punt van urbanisatie verschilt deze provincie niet extreem van heel 
Nederland, zij het dat uiteraard de grote steden (categorie C5) ontbreken. Wat 
betreft afhankelijke variabelen bevat het indicaties voor alle belangrijke 
vormen van culturele activiteit, maar een genrevoorkeur is daarin niet 
onderscheiden. Het omvat vrijwel alle achtergrond variabelen, met uitzonde
ring van het opleidingsniveau van de vader. Van de vader is wel het beroeps
prestige beschikbaar. GRON65 is naast het IV A 78 is het enige bestand met 
een meting voor culturele normen (de gepercipieerde culturele activiteit in 
eigen kring). 

(2) De gegevens over dit bestand berusten op een steekproef van n=lOOO. Inmiddels is een 
uitgebreider bestand van n=SOOO door het CBS vervn.nrdigd, mnar de analyse hiervan kon niet 
meer in dit boek worden opgenomen. 
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rabel 6.1: Relatieve frequentie van de belangrijkste variabelen, die op vergelijkbare 
manier zijn gemeten. 

N= 

LEEFTIJD 
(LFTl 

18-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 

URBANISATIE 
(URB) 

a1-a4 
b1-b4 
c1-c4 
eS 
emsterdam 

OPLE JO I NG VADER 

759 916 1119 4095 977 3389 856 17000 2900 438 

LZ61 CB62 GR65 OR68 LS74 TB75 LS77 JV78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 
23% 12% 27% 27% 20% 22% 17% 23% 19% 15% 16% 20% 23% 
25% 28% 22% 23% 27% 26% 28% 28% 29% 37% 30% 27% 31% 
20% 25% 21% 20% 21% 19% 22% 20% 21% 21% 22% 21% 17% 
20% 20% 15% 19% 18% 20% 18% 16% 17% 14% 18% 17% 13% 
13% 15% 16% 11% 14% 14% 15% 14% 15% 13% 15% 16% 16% 

LZ61 CS62 GR65 OR68 LS74 TB75 LS77 JV78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 
25% 17% 39'.1 31% 26% 22% 10% 11% 11% 13% 20% 
24% 23% 17% 21% 26% 23% 37% 38% 35% 38% 31% 
29% 28% 13% 16% 25% 25% 26% 25% 30% 27% 24% 
22% 21% 31% 25% 20% 23% 22% 19% 22% 19% 21% 
11% 7% 4% 6% 6% 7% 2% 4% 5% 

(OPLV) LZ61 CB62 GR65 OR68 LS74 TB75 LS77 JV78 AV79 T880 LS80 LS83 UTR 
64% 64% 65% 56% 70% 33% lo,vglo 

lbo 
ulo,mavo 
mbo 
vwo,mo 
hbo 
wo 

BEROEPSPREST I GE VAOR 
(BERV) LZ61 

D1-20 (VI) 
21-30 (V) 
31-47 (IV) 
48-55 (JIJ) 
56·69 (IJ) 
70-99 (I) 

OPLEIDING 
COPL) 

lo,vglo 
lbo 
ulo, mavo 
mbo 
vwo,havo 
hbo 
wo 

BEROEPSKLASSE 
(BERKLAS) 

geen indeling 
boeren 
handarbeid 
zelfstandig 
la ge employés 
midden employés 
hogere beroepen 

LZ61 
52% 
34% 

*% 
107. 

*% 
3% 
*% 

LZ61 

14% 16% 14% 21% 11% 14% 
9% 7% 8% 9% 8% 9% 
4% 6% 3% 8% 5% 10% 
3% •% 4% *% 2% 6% 
5% 5% 7% 5% 3% 17% 
1% 3% *% 2% *% 11% 

CB62 GR65 OR68 LS74 TB75 LS77 IV78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 
9% 5% 8% 5% 

33% 23% 27% 24% 
37'"1. 50% 28% 16% 
15% 14% 17% 16% 

5% 6% 11% 18% 
~ D 1~ m 

C862 GR65 OR68 LS74 TB75 LS77 JV78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 
28% 25% 34% 28% 20% 24% 21% 13% 24% 42% 43% 43% 

17'"-' 27'"/. 26% 28% 28% 28% 39% 27% 33% 23% 20% 13% 

17'"-' 19% 17% 23% 18% 17% 14% 12% 24% 10% 11% 14% 

12% 15% 13% *% 15% *% 25% 29% <)',( 
3% 20% *% 

*% 3% 4% 5% •% 6% 8% 7% 11% 6% 6% 11% 

2% 6% 6% 8% 9% 10% 5% 8% 9% 9% 9% 17% 

2% 1% 2% 1% 2% 2% 3% 4% 3% 4% 3% 24% 

CB62 GR65 OR68 LS74 TS75 LS77 JV78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 
21% 42% 1% 12% 15% 15% 39% 10% 10% 25% 

?'"-' 17% g D ~ D 0 ~ ~ D g 
38% 44% 46% 37% 36% 35% 13% 34% 34% 38% 32% 
12% 5% 10% 4% 6% 2% 13% 12% 3% 5% 5% 
22% 12% 9% 20% 20% 30% 21% 20% 21% 38% 24% 
11% 12% 14% 22% 24% 19% 19% 21% 30% 8% 16% 
11% 10% 13% 12% 12% 9% 22% 12% 9% 9% 15% 
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Tabel 6.1 (vervolg): Relatieve frequentie van de belangrijkste variabelen, die op 
vergelijkbare manier zijn gemeten. 

BEROEPSPREST I GE 
(SER) LZ61 

01·20 (V!) 
21·30 (V) 
31·47 (!V) 
48·55 (!I I) 
56·69 (!!) 
70·79 (!) 

BURGERLIJKE STAAT 
(BURSTA) LZ61 

ongehuwd 
gehuwd 
gehuwd geweest 

GEZ!NSFASE 
(GEZIN) LZ61 

inwonend kind 
alleenstaand 
gehuwd kinderloos 
jongste < 14 jaar 
jongste > 15 jaar 

aant. thw. kind 
X met thw. kind 

CB62 GR65 OR68 LS74 TB75 LS77 IV78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 

7% 6% 5% 5% 5% 6% 
27% 24% 21% 29% 29% 27% 
19% 39% 49% 20% 19% 21% 
27% 18% 14% 19% 21% 24% 
11% 10% 9% 14% 15% 13% 
10% 3% 3% 12% 11% 9% 

CB62 GR65 OR68 LS74 TB75 LS77 IV78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 
15% 28% 32% 18% 22% 19% 
82% 70% 66% 78% 717. 77% 

2% 2% 2% 4% 7% 4% 

CB62 GR65 OR68 LS74 TB75 LS77 
5% 14% 10% 8% 12% 8% 

10% 14% 25% 5% 15% 10% 
12% 9% 6% 9% 10% 19% 
54% 43% 42% 45% 41% 33% 
13% 21% 18% 26% 27% 11% 

32% 21% 13% 19% 25% 
68% 75% 81% 76% 69% 

5% 6% 5% 6% 

IV78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 
6% 9% 5% 12% 8% 4% 
7"1. 10% 10% 7"1. 14% 30% 

17"/. 18% 12% 18% 10% 23% 
46% 46% 52% 46% 39% 25% 

9% 15% 25% 17"!. 25% 3% 

2.6 2.4 2.9 2.8 2.0 1.9 3.1 2.3 1.9 2.2 1.9 
65% 56% 66% 69% 51% 44% 34% 68% 62% 58% 53% 

BEZIGHEID 
(BEZIG) 

huisvrouw 
studerend 
werkloos,wao 
werkend 

LZ61 CB62 GR65 OR68 LS74 TB75 LS77 !V78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 
43% 34% 32% 39% 29% 31% 29% 48% 29% 29% 40% 

TIJDBUDGET 
(TIJD) LZ61 

werk man 
werk vrouw 
vrije tijd weekavond 
vrije tijd weekend 
vrije tijd per dag 

HUISHOUDINKOMEN 
(HINK) 

gemiddeld 
st.deviatie 
geen opgave 

LZ61 

1% 7"1. 8% 7% 6% 8% 4% 4% 4% 7"1. 26% 
4% 1% 1% 5% 5% 4% 8% 6% 6% 9% 17"!. 

53% 57"1. 100% 57"!. 51% 54% 58% 59% 42% 58% 52% 30% 

CB62 GR65 OR68 LS74 TB75 LS77 IV78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 
44% 46% 78% 44% 39% 42% 39% 43% 29% 43% 37"1. 15% 

9% 11% 22% 13% 12% 13% 19% 16% 13% 15% 15% 12% 

10.1 
4.1 5.2 6.5 4.4 6.4 

11.1 
21.1 
4.9 

CB62 GR65 OR68 LS74 TB75 LS77 IV78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 
6.8 8.3 11.2 20.0 27.0 21.9 27.7 27.8 31.5 28.822.0 
3.1 5.0 3.9 9.2 10.0 11.3 8.6 12.7 10.1 13.114.5 
17"1. 2% 0% 12% 15% 8% 12% 14% 23% 14% 20% 

TELEVISIE KIJKEN 
(TVKIJKEN) 

uren/ jaar 
11 vaak 11 

LZ61 CB62 GR65 OR68 LS74 TB75 LS77 IV78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 
299 470 500 486 468 
50% 57"1. 52% 58% 
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Tabel 6.1 (vervolg): Relatieve frequentie van de belangrijkste variabelen, die op 
vergelijkbare manier zijn gemeten. 

CONSUMPTIE LUXE-GOEDEREN 
(CDNS) LZ61 CB62 GR65 OR68 LS74 TB75 LS77 IV78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 

afspeelapparatuur 78% 91% 90% 100% 97% 94% 
diaprojector 19% 23% 26% 30% 29% 28% 
auto 36% 72% 67% 76% 69% 76% 82% 84% 81% 
bungalow tent 8% 10% 28% 19% 11% 10% 
tourcaravan 3% 6% 8% 8% 8% 10% 11% 
stacaravan *% 2% 11% 11% 9% 4% 3% 
f i lmapparatuur 13% 15% 19% 26% 22% 23% 
boot 4% 2% 6% 3% 6% 5% 
video 1% 4% 12% 
vakantiehuis 5% 2% '"" 2% 2% 3% 4% 
kleuren tv 23% 72% 83% 
tuin 73% 61% 73% 77% 82% 79% 

LEESGE~OONTEN 

(LEESGE~) LZ61 CB62 GR65 OR68 LS74 TB75 LS77 IV78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 
plaats. krant 28% 91% 79% 95% 49% 48% 
land. krant 28% *% 59% *% 91% 55% 
opinieweekblad 10% *% 27% •% 24% *% *% 26% 
familiebladen 54% 74% *% 78% 34% 
boeken (jaar/ooit) 74% 83% 74% 64% 74% 84% 
boeken (afgl maand) 49% 63% 38% 55% 52% 47"-' 61% 54% 
biblietheek 
boek kopen 

THEATERBEZOEK 
(TEABEZ) 

per jaar 
niet 
soms 
vaak 

TONEELBEZOEK 
(TONBEZ) 

per jaar 
niet 
soms 
vaak 

CONCERTBEZOEK 
(CONCBEZ) 

per jaar 
nooit 
soms 
vaak 

MUZ! EK! NSTRUMENT 
(!NSTRUM) 

geen 
eenvoudig 
moeilijk 

24% 24% 25% 27% 39% 30% 33% 36% 
56% 

LZ61 CB62 GR65 OR68 LS74 TB75 LS77 IV78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 

85% 69% 
1.8 2.6 

70% 68% 64% 
25% 

5% 

1.5 1.5 1.2 
65% 65% 65% 65% 60% 

30% 30% 
6% 6% 

LZ61 CB62 GR65 OR68 LS74 TB75 LS77 IV78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 
2.8 0.7 

90% 73% 74% 
23% 21% 

4% 5% 

LZ61 CB62 GR65 OR68 LS74 TB75 

LZ61 

92% 88% 85% 
10% 12% 

2% 3% 

CB62 GR65 OR68 LS74 TB75 
86% 88% 83% 83% 

5% 7% 8% 
9% 5% 9% 

69% 78% 
32% 

4% 

LS77 IV78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 
2.7 0.8 1.6 

75% 78% 59% 55% 
20% 

8% 

LS77 IV78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 
85% 85% 82% 72% 

10% 11% 12% 
4% 7% 16% 
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Tabel 6.1 (vervolg): Relatieve frequentie van de belangrijkste variabelen, die op 
vergelijkbare man i er zijn gemeten. 

MUSEUMBEZOEK 
(MUSBEZ) 

per jaar 
nooit 
soms 
vaak 

MONUMENTENBEZOEK 
(MONBEZ) 

per jaar 
nooi't/zelden 
soms 
vaak 

BIOSCOOPBEZOEK 
(BIOSBEZ) 

per jaar 
niet 
soms 
vaak 

LZ61 CB62 GR65 OR68 LS74 TB75 LS77 !V78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 
1. 7 2.9 2.3 1.8 1.7 2.1 88% 79% 62% 69% 60% 59% 68% 61% 66% 60% 55% 2% 

16% 32% 26% 29% 36% 38% 
5% 5% 4% 2% 4% 7% 

LZ61 CB62 GR65 OR68 LS74 TB75 LS77 IV78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 
3.5 7.7 5.3 2.5 

63% 59% 39% 57% 54% 50% 38% 
31% 48% 39% 39% 

5% 13% 8% 10% 

LZ61 CB62 GR65 OR68 LS74 TB75 LS77 IV78 AV79 TB80 LS80 LS83 UTR 

59% 57"1. 67"1. 
35% 26% 

8% 8% 

3.8 3.4 2.1 2.6 
61% 57"1. 62% 55% 58% 59% 58% 
32% 33% 34% 

6% 8% 7% 

*%: A_lleen een. so~atie van percentages van deze categorie met die erboven is 
beschtkbaar en ts btJ de bovenstaande categorie vermeld. 

0RIE68 

~it lan~elijke b_~stand is qua vrijetijdsactiviteiten aanzienlijk minder 
Uitgebrei.~ dan ~IJn voorganger GRON65, maar omvat toch vrijwel alle 
afhanke~IJke vana?ei~n. :Vel ontb_r.eekt ook hier de opleiding van de vader, 
maar er IS wel een Indicatie voor ZIJn beroepsprestige aanwezig. Verder heeft 
het ORIE68-bestand alleen betrekking op de werkende (beroeps)bevolking. 

LS074 

Het ~eefsituatieonder_zoek_ I 974 is d_e eerste van deze driejaarlijkse onder
zoek;ngen, waarvan hier vwr af~~vermgen i_n de analyse zijn opgenomen. De 
LS<? s bevatten allemaal redeliJk goede mdicaties voor de afhankelijke 
vanabele~ en. een goed :Jee! van de achtergrondvariabelen. Toch verschillen 
ze ~nderiing m hun vanabelenset en vraagstelling. In de LSO's (met uitzon
den~g- van LS077) en TBO's is het milieu van herkomst geïndiceerd door de 
o~lei~In? va~ de vader. Naar zijn beroep is niet gevraagd. Een eigenaar
digheid m_ dr!e van de vier LSO's is dat de mate van deelname aan cultuur 
gevraagd IS tn termen van "zelden", "soms11 en "vaak", wat uiterst vaag 
genoemd mag worden. 

TB075 

Het Tijdbes~edingsonderzoek 1975 vormt een paar met het overeenkomstige 
onderzoe_k Uit I 980. Het hoofdbestanddeel van deze tijdbestedingsonderzoeken 
~~staat Uit_ een zogenoem~ dagboek, waarin ondervraagden per kwartier hun 
ti;dbestedm~ aangeven, Uitgesplitst naar 162 activiteiten. Hoewel er een aantal 
culturele activiteiten in deze lijst is opgenomen, blijken de somscores van alle 
aa~ ~u~tuur bestede kwartieren weinig zinvolle metingen van culturele 
activiteit op te leveren. Te weinig mensen nemen wekelijks aan culturele 
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activiteiten deel. Niet alleen wordt zodoende het aantal personen waarover 
uitspraken is te doen te gering, de metingen bevatten ook een te grote random 
component. De TBO's zijn evenwel uitgebreid met een gewone vragenlijst, 
waarin gekwantificeerde en tamelijkgedetailleerde vragen naarculturele acti
viteiten zijn gesteld. Deze variabelen zijn hier in de analyse opgenomen. Bij 
de achtergrondvariabelen in het TB075 is met name het ontbreken van het 
huishoudinkomen belangrijk. Voor de verklarende variabelen is hier een 
goede meting van de tijdsdruk beschikbaar, doordat met hulp van het dagboek 
het feitelijke aantal uren vrije tijd is te berekenen. 

LS077 
Van de vier Leefsituatieonderzoeken wijkt dat uit 1977 het meest af van het 
algemene patroon. Toch is van de vier LSO-surveys de informatie afkomstig 
uit 1977 voor de bestudering van cultuurdeelname veruit het beste. De 
afhankelijke variabelen zijn daarin kwantitatief en in een aantal gevallen zelfs 
dubbel gevraagd. Qua achtergrondvariabelen is het LS077 het enige bestand 
dat zowel de opleiding als het beroep van de vader bevat. Verder is in het 
LS077 het beroep van de vader en het beroep van de ondervraagde in 
viercijferige code beschikbaar, zodat een onderscheid naar culturele en 
economische status te maken valt. 

IVA78 
Het onderzoek naar "Achtergronden van niet-deelname aan cultuur en recrea
tie" van het Instituut voor Arbeidsmarktvraagstukken (IV A) onderscheidt zich 
wat betreft achtergrondkenmerken door lacunes. Zo bevat het geen indicatie 
voor het milieu van herkomst, televisie kijken en bezit van luxegoederen. Bij 
de culturele activiteiten ontbreekt het bioscoopbezoek, maar is er daarentegen 
wel een indicatie voor genre van museumbezoek. Bijzonder aantrekkelijk aan 
het IV A 78 is dat het, evenals GRON65, een indicatie voor culturele normen 
bevat. 

AV079 
Het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek 1979 van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau is bedoeld om het gebruik van voorzieningen te meten. 
Opmerkelijk is dat het A V079 naast het IV A 78 als enige bestand een 
onderscheid tussen cultuurhistorische en kunstmusea mogelijk maakt. Met 
name voor sociale achtergrond en de verklarende variabelen bestaan er lacu
nes. Het milieu van herkomst ontbreekt, evenals televisie kijken en de 
consumptie van luxegoederen. 

TB080 
Het Tijdbestedingsonderzoek 1980 is vrijwel een exacte replicatie van het 
TB075, waaraan (gelukkig) een meting voor het huishoudinkomen is 
toegevoegd. 

LS080 
Het Leefsituatieonderzoek 1980 bevat minder sociale achtergrondkenmerken 
dan zijn voorgangers. Zo is er geen indicatie voor het milieu van herkomst en 
geen gedetailleerd beroep aanwezig. 

LS083 
In het Leefsituatieonderzoek 1983 zijn sommige gaten uit de variabelenlijst 
van het LS080 weer opgevuld. Zo is weer gevraagd naar milieu van herkomst 
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via de opleiding van de vader en is het beroep van de ondervraagde ook 
gedetailleerd opgenomen. 

6.1.3. Overzicht van metingen van culturele activiteiten 

Bij d7 afhankelij~e. v~riabel~n (cultuurdeelname) is zoveel als mogelijk de 
opdeling n~ar activiteiten Uit het Utrechtse survey gebruikt. In de twaalf 
bestanden '.s. het echter, zoa~s reeds opgemerkt, in de meeste gevallen niet 
goed mogeliJk om onderscheid na.~r genre te maken. Vaak is er in de surveys 
slechts. e~n vraag gesteld, nameliJk naar de frequentie van deelname. Die 
~raag IS m het Utrec~tse ?nderzo.ek ook gesteld, maar omdat het daar de 
mgangsvraag w.as en n1et differentleerde naar genre, is deze vraag in analyse 
voor Utrecht met betrokken. 

Leesgewoonten 
Over leesgewoonten is in el.~ va~ de twaalf bestanden informatie aangetroffen. 
De betref~ende vragen ZIJD mgedeeld naar drie indices. Ten eerste een 
a.l!le~ene m?ex .voor de leesfrequentie ( LEESFREQ) waarin met name de 
tJ~dsmveste.rmg m lezen, gemeten aan de hand van een aantal uiteenlopen in
dicatoren IS opgen?men. Ten tweede een index voor populair lezen 
( POPLE!EN) waa~m het lezen van familiebladen, plaatselijke kranten en 
eenvoudige lectuur IS opgenomen. Hierover is informatie aangetroffen in zes 
bestanden. T7ns!otte ee~ index voor serieus lezen ( SERLEZEN ), waarin 
op~e:wmen bibliotheeklidmaatschap en het lezen van landelijke dagbladen, 
o~m1eweekbladen en bo~ken. Ook hierover geven zes van de twaalf bestanden 
Uitkomst. Het onderscheid tussen de laatste twee indexen heeft een duidelijk 
parallel met de overeenkomstige constructie in het Utrechtse bestand. 
Aangenomen :nag worden dat het verschil tussen de twee vooral gelegen is in 
de mate wnann een beroep wordt gedaan op informatiecapaciteit. 

Theaterbezoek en concertbe:::oek 
Het taalgebr~ik ten aanzien van de podiumkunsten vormt nogal eens een bron 
van v.erw.~rnng. Meestal is een onderscheid tussen 'theater' en 'concert' 
gebruikeliJk. Onder 'theater' worden dan vaak, naast het zuivere 'toneel', ook 
vormen als ??era, operette, musical en ballet gerekend, terwijl daarin muziek 
een w~z.enliJk bestanddeel van de voorstelling is. Soms is 'theater' ook de 
a.andUJdi_ng v?or het geheel aan podiumkunsten en zijn zelfs filmvoorstel
lingen. n1et uitgesloten. In. onze an.aly~e wor?t op di: punt een belangrijke 
plaats mgenomen door de mformat1e uit de v1er Leefsituatieonderzoekingen 
waa~ wordt ges~~oken over .~~voorstel~i.ngen voor concert, toneel, opera: 
musical o~ ballet. Daarmee IS werkeliJk alles op één hoop gegooid. Een 
onderscheid tu~~en 'toneel' en 'concert' is wel gemaakt in vijf andere be
standen, waarbiJ echter de categorieën 'opera, ballet, musical en cabaret' in 
de mee~te .gevallen niet zijn opgenomen. Het verschil tussen licht en ernstig 
toneel 1s !n geen enkel bestand aanwezig, en alleen het A V079 maakt 
?ndersch~1d. tussen popconcerten en concerten met klassieke muziek. Deze 
mform.atJe IS tenslotte georganiseerd in de volgende vier indelingen. Ten 
eerste IS er een algemene index (TEAFREQ), die alle mogelijke informatie 
bevat ?.v~r deelname aan theater en concert, die in de surveys te vinden is. 
DaarbiJ IS voor het A V079 popmuziek lager geschaald dan klassieke muziek. 
In elf van de twaalf bestanden is er informatie over deelname aan theater of 
concert voorhanden. Ten tweede een index voor bezoek aan toneel 
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(TONFREQ}, die alleen de informatie bevat die betrekking heeft op 'toneel'. 
Dit is aanwezig in vijf bestanden. 
Evenzo is er een index voor concertbezoek (CONCFREQ), die alleen 
informatie bevat die betrekking heeft op 'concert'. Vijf bestanden geven 
hierover uitsluitsel. De informatie uit het A V079 staat toe te differentiëren 
tussen populair concert ( POPCONC) en klassiek concert ( KLASCONC). 

Instrument bespelen 
In zeven van de twaalf bestanden is informatie over het bespelen van een in-
strument beschikbaar ( INSTRU), waarbij het zelfs in vijf gevallen mogelijk 
is een onderscheid te maken tussen een eenvoudig en een moeilijker 
instrument. 

Museumbezoek 
Over museumbezoek geven elf van de twaalf bestanden uitsluitsel, zij het 
praktisch alleen in frequentietermen. Deze variabele is aangegeven met 
MUSFREQ. Binnen het IVA 78 en het A V079 is een genre-onderscheid 
mogelijk. De informatie over de genres is voor deze twee surveys afzonder
lijk verwerkt tot twee indices, namelijk voor kunsthistorische musea 
(KUNSTMUS) en voor cultuurhistorische musea (HISTMUS). 

M mlUmentenbezoek 
Over monumentenbezoek ( MONBEZ) is in zeven van de twaalf bestanden 
informatie beschikbaar. 

Bioscoopbezoek 
Naar bioscoopbezoek (BIOSBEZ) is gevraagd in 10 van de 12 surveys. In 3 
gevallen is daarbij met een gekwantificeerde vraagstelling gewerkt, terwijl in 
de overige onderzoeken een "nooit, soms, vaak"-vraagstelling is gebruikt. 

Cultuurdeelname 
Als een eerste stap is een algemene index van culturele activiteit (CULPAR!J 
samengesteld, waarin alle aangetroffen vormen van cultuurdeelname ZIJn 
gesommeerd. Dit met uitzonderingen van de activ.iteiten di.e relatief vaak.i.n 
de lage statusgroepen worden aangetroffen, nameliJk populair lezen ~n tv-kil
ken. Deze algemene index van cultuurdeelname meet met name of Iemand 10 

meerdere activiteiten participeert. 

6.1.4. o,·erzicht van de achtergrondvariabelen 

De volgende achtergrondvariabelen in de 12 bestanden in totaal onder

scheiden: 

Leeftijd ( LFT) 
De leeftijd is in alle twaalf bestanden aangetroffen, daarbij in twee gevallen 
reeds gecategoriseerd. De analyse is net als in het Utrechtse onderzo~~ b~perkt 
tot de leeftijdsgroep tussen 18 en 64 jaar. Aan de culturele a~tiVIteit van 
bejaarden is ook in dit hoofdstuk een afzonderlijke paragraaf gewiJd (§6.3.2.). 

Urbanisatie (URE) .. 
De urbanisatiegraad van de woonplaats van de ondervraagde IS 10 elf van de 
twaalf bestanden aanwezig. Alleen in het LS077 ontbreekt ze omdat de 
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geografische variabelen om vertrouwelijkheidsoverwegingen uit dit bestand 
zijn weggelaten. De hier gebruikte codering voor urbanisatie is ontleend aan 
de standaard CBS-indeling. Deze oorspronkelijke dertiendeling is tot vijf 
klassen teruggebracht, waarbij Amsterdam, volgens velen de culturele 
hoofdstad van Nederland en omstreken, apart is genomen. 

Opleiding vader (OPLV) 
De opleiding van de vader is in vijf van de twaalf bestanden beschikbaar. 
Verder zijn over deze variabele geen bijzonderheden te vermelden (vergelijk 
opleiding ondervraagde). 

Beroep vader ( BERV) 
Het beroep van de vader is in drie van de twaalf bestanden opgenomen, 
waarbij echter slechts eenmaal in combinatie met de opleiding van de vader. 
Dit betreft het LS077, waar de viercijferige CBS-codering voor het beroep 
elke hercodering mogelijk maakt (vergelijk beroep ondervraagde). Omdat in 
de overige twee bestanden een prestige-indeling met zes categorieën van Van 
Tulder (Van Tulder !962; Ganzeboom & De Graaf, 1983) is toegepast, is dat 
ook voor het beroep vader in het LS077 gedaan. 

Opleiding (OPL) 
Deze voor ons onderzoek centrale variabele is in alle twaalf bestanden aan te 
treffen. Er is een zevendeling gebruikt, lopend van (I) lager onderwijs naar 
(7) wetenschappelijk onderwijs. 

Beroep ( BER) 1 culturele beroepsstatus (CULBER) 
Indicaties voor het beroep van de ondervraagde, of voor het hoofd van het 
huishouden zijn in elf van de twaalf bestanden aanwezig. Hierbij is uitgegaan 
van een zesdeling, lopend van (I) boeren/landarbeiders naar (6) hogere 
beroepen, waarbij lagere employés boven (oude) middenstand zijn geordend. 
Dit komt overeen met een culturele statusindeling van beroepsklassen. Er zijn 
slechts drie bestanden die een gedetailleerde viercijferige beroepencodering 
bevatten. In een afzonderlijke paragraaf zal voor deze bestanden een analyse 
naar de effecten van economische en culturele status van beroepen worden 
uitgevoerd. Een belangrijke probleem speelt voor de niet-beroepsbekleders, 
voornamelijk studerenden, huisvrouwen en werklozen. Welke beroepsstatus 
moet aan deze personen worden toegekend (Erikson, 1984)? Het antwoord op 
de vraag of deze personen naar het beroep van het hoofd huishouden (indien 
aanwezig) zijn te karakteriseren, hangt af van het beoogde doel. Als het gaat 
om tijdsbesteding is dit onzinnig. Gaat het daarentegen om consumptief 
vermogen en de sociale status, dan is die toekenning juist wel zinnig. Dit is 
sterker het geval naarmate de beroepsloze persoon in kwestie afhankelijker is 
van de hoofdkostwinner en meer met hem geïdentificeerd wordt. De 
toekenning van de statuspositie aan beroepslozen is daarom wel geschied voor 
niet-werkende gehuwde vrouwen, maar niet voor inwonende kinderen. Bij de 
variabele 'beroep' zijn er derhalve een aantal structureel ontbrekende 
waarden. In de analyse zijn die behandeld volgens de methode van 'pairwise
deletion'. 

Burgerlijke staat. ge::insfase, be::igheid 
De burgerlijke staat, de gezinsfase en de hoofdbezigheid (alle bestanden) zijn 
kenmerken die niet direct in de analyse betrokken zijn, maar wel indirect 
via het tijdbeslag dat deze kenmerken met zich meebrengen. In alle twaalf 
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6.1.5. Overzicht van de verklarende variabelen 

d ziJ'n voor de verklarende 
Tenslotte de vier indices die geconstrueer 
variabelen. 

Tijdbudget (TBUD) . .. d "d stricties zijn in alle surveys terug 
Schattingen voor va~ to~pas.siO~ ZIJD. ~~~f~~ezigheid, te verrichten beroeps
te vinden. Tot deze 10d1cattes oren. . de kinderen en de leeftijd van 
arbeid burgerlijke staat, het a~ntal t.hUtswonen de twaalf bestanden directe 

. ' k' d D ast IS er 10 zes van . het JOngste 10 . aarn.a . . . . af te lezen aan het tijdbestediOgspa-
informatie over de beschikbare vnJe tdiJd k . het tijdbudget geconstrueerd 
troon. Analoog aan het Utrechtse on erzoe IS 
volgens een puntensysteem: 

Totaal ter beschikking 
_ gehuwd/samenwonend 
- meer dan I kind . 
_ jongste kind 14 jaar of JOnger 
_ verrichten beroepsarbeid (';'~5 :'.ur) 
_ minder dan gemiddelde vnJe \tJd 

6 (5) punten 
-I 
-I 
-I 
-I 
_ 1 (indien aanwezig) 

Dit model voor beschikbare tijd voor vrijetijdsbesteding levert een score op 

tussen 0 en 6 (5) punten. 

Consumptiegoederen (CONS) . d en is hier als een verklarende 
De aanwezigheid van luxe ~_ons'_lmptt~~~~u~ptie van luxegoederen als een 
variabele behandeld. EnerziJdS t.s de . k en te beschouwen, maar ander
alternatieve meting van ?et bes~ukb~r~ 10 eon~indicatie ook het tijdbeslaJl van 
zijcts is de veronders:ellmg dat eze 10 om komen. Daarom zijn in deze ~ndex 
consumptie-alternatteven na~r ~?ren laat rend (en niet tijdbesparend) 10 het 
alleen goederen opgenomen die tlJdC~~su':"e Ie apparatuur en verschillende 
gebruik zijn. Hieronder vallen au wv~s~:ntiebesteding. Indicaties voor de 
goederen ten behoeve van week~~d- en n~men in tien van de twaalf bestan
consumptie van luxegoederen ZIJn ~pg~ bb n van een tuin of een auto. 
den, al blijft het soms beperkt tot et e e 

Televisie kijken (TVKYK) . 
1 

.. kijken naast de (overige) culturele 
In het Utrechtse onderzoek IS ook te evlsle I d We sluiten daarmee aan 
activiteiten als afhankelijke variabel.e .ge~~.~~~e~~-- tijdsbesteding het meest 
bij de veronderstelling dat het televiSie 1~ 't 't maar dat deze relatie ook 
direct concurrerend is voo: culture!~ acttv;y~~' waar geen gebruik wordt 
omgekeerd geldt. In de hiervolgen e ana ' 
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gemaakt van factorstructuren is het 
in beeld gebracht door het opnemen c~an~~~~=r7~d v:;mogen van de televisie 
variabele in de regressievergelijkingen Televi:·~~· ~Jken a~ ~nafhankelijke 
verklarende variabele opgevoerd. De v~aag naa: tel i .e'! ;~~ t :arorr;t hier als 
van de twaalf bestanden voor. Er bestaan twee vr VIS!~ IJ en omt ~~!legen 
geval naar 'aantal uren televisie kijken' wo dt aagvanant~n, waarbiJ •n één 
naar 'nooit, soms of vaak televisie kijke;. i:;r~~ffd en'? e.en ander geval 
voorkeur is nooit aangetroffen maar het. . ', .. eren !Ia !Ie naar genre
derbeid van de ti "d d"e b ' IS aanneme IJk dat een ruime meer
culturele sfeer lig{ ' esteed wordt aan televisieprogramma's niet in de 

G~!dbudget (GBUD) 
BIJ het operationaliseren van het beschikbare geldb d 
Utrechtse onderzoek gebruik gemaakt van de formul: get is net als in het 

GELDBUDGET = HUISHOUDINKOMEN/AANTAL AFHANKEL!JKEN 

Daarbij wordt voor kinderen 'half ld' . 
van het geldbudget is aanwezi in !~f v gerekend. Informatie voor de meting 
bestanden ontbreekt wel voor ~en ged ~~ de twdaalf bestanden. In de meeste 
een opgave van het inkomen door w :e ~van e steekp~?ef (m7diaan 13%) 
een waarde toegekend op ba~is van deiger;n.gd .. Aan der~~IIJke huishoudens is 

e op ei mg, leeftiJd en het beroep. 

Cultur~le kennis en vaardigheden (CKEN) 
Een directe indicatie van culturele k . . . 
bestand aangetroffen In BOEK6 l i ennis 7? vaardigheden IS slechts in één 
vreemde talen en heÎ vermo s r;tamei!Jk gevraagd naar beheersing van 
indicatie voor algemene cultu~~~e ~m m. vreemd~ ta_len. boeken te lezen. Als 
Teleurstellender is dat nu juist ina~~•thedendiS d•.t niet omvattend genoeg. 
deelname aan andere culturele activitei es.tan buiten het lezen zelf geen 
achtergrondvariabelen ontbreekt Als b te? IS gemeten en O;>k nog een aantal 
van culturele vaardigheden in h~t pro as Is voor leen schattmg van de positie 
wel heel mager. ces van cu tuurdeelname wordt dat nu 

Culturele normen (CNORM) 
In twee bestanden namelijk GRON65 . . . 
equivalent zijn m'et de in het Utre ~t" IV A J8 ZIJn Items opgenomen, die 
normen'. In het Gronin s v . . . . c se on erz?ek gevraagde 'culturele 
gevraagd in hoeverre dezegg~dr;'{~~t~~~derzo~~. Is voor al~e acti_viteiten 
letterlijke vraagstelling in GR0~65 luidt:oort biJ Iemands sociale knng'. De 

"Ik h bh" · 
m~al ena ~=; !~~~e;;eti~~~~tje!e:~~~~~ vorbe~lden staan van wat men alle-
willen weten welke v d . . ~n ~n oen. ( .. ) Ik zou graag van U 
zijn? En kunt U mï o~~ eze activiteiten m Uw knogen niet gebruikelijk 
Uw positie het bes{ pass~e;?~•e(è; wel,ke vand deze ac.tiviteiten bij iemand van 
schouwburg/concert.) . ese eeteer voor mdex: boeken lezen + -

In het IV A 78-onderzoek is de instemm. . . . . . . 
de volgende drie uitspraken b"" d . ding met, respectieveliJk afWIJkmg van 

IJ e m ex voor culturele normen gerekend: 

:·voor musea moet je gestudeerd hebben " 
'De schouwburg is niets voor arbeiders.'; 
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"Naar een museum gaat, dat is toch niets voor ons soort mensen." 

Beide bestanden leveren ook behoorlijk veel andere informatie. Een schatting 
over de rol van culturele normen is daarmee goed te maken. 

6.2. Regressie-analyse 

In totaal zijn in de voorgaande paragraaf dertig variabelen beschreven. Voor 
elk van de twaalf bestanden laat zich nu in beginsel een 29.29 correla
tiematrix berekenen die de samenhang tussen de variabelen (sociale achter
grond, culturele activiteiten, verklarende variabelen) representeert. Op 
zichzelf genomen is echter elk van deze matrices grotendeels incompleet, 
omdat in ieder bestand wel gegevens over bepaalde variabelen ontbreken. De 
matrix die het slechtst gevuld is, is die van BOEK61 (met zes variabelen). De 
matrix met de meeste vulling is voor A V079 (met 24 variabelen). Het 
probleem om deze correlatiematrices gelijktijdig te analyseren is te omvang
rijk en te complex. De benodigde analyse is te omvangrijk omdat het opstel
len van een simultaan model voor een 12.29.29 correlatiematrix de gewone 
rekencapaciteit van structurele modellenprogramma's te buiten gaat. Daarnaast 
is de analyse buitengewoon complex omdat de twaalf correlatiematrices verre 
van identiek gedefinieerd zijn en geen van alle volledig gevuld. Niet alleen 
moet dus een omvangrijk rekenprobleem worden opgelost, maar er moet ook 
rekening gehouden worden met de eigenaardigheden van de variabelen en de 
variabelenset van elk afzonderlijk bestand. 
Als uitweg is daarom gekozen voor het analyseren van alleen de gemiddelde 
correlatiematrix. Deze is weergegeven in tabel 6.2. Zij is geconstrueerd door 
de gemiddelde correlatie te berekenen voor elke cel, op basis van de 
correlaties uit de verschillende bestanden. Ook in deze algemene correlatie
matrix ontbreken een aantal waardenomdat de betreffende combinatie van 
variabelen in geen enkel bestand wordt aangetroffen. Omdat de variabele 
culturele kennis maar in één bestand, namelijk BOEK61, voorkomt, en daarin 
een groot aantal andere belangrijke variabelen ontbreken, zijn er lacunes voor 
de relaties tussen culturele kennis en beroep, inkomen, geldbudget, tijdbud
get, normen en televisie kijken. Verder ontbreekt de correlatie tussen 
culturele normen en de opleiding van de vader. De hier geconstateerde lacunes 
hebben alle betrekking op de verklarende variabelen. Het effect van de 
achtergrondvariabelen op cultuurdeelname is wel uit de matrix is te verkrij
gen. Om het effect van de verklarende variabelen te berekenen, moeten tussen 
cultuurdeelname en achtergrondvariabelen ontbrekende waarden voor de 
verklarende variabelen worden aangevuld. Voor relatie tussen culturele 
normen en vaders opleiding nemen we de correlatie van vaders beroep met 
culturele normen als benadering over. Voor de correlaties met culturele kennis 
zijn we te rade gegaan bij de correlaties van de opleiding met de betreffende 
variabelen. 
Om de doorzichtigheid van de analyse voor de lezer te bevorderen, is ze weer 
stapsgewijs opgezet. Eerst bekijken we de relatie tussen sociale achtergrond 
en de verklarende variabelen. Vervolgens bekijken we de relatie tussen 
culturele activiteit en (a) sociale achtergrond, (b) de verklarende variabelen 
en (c) sociale achtergrond en verklarende variabelen tegelijkertijd. Daarbij 
zien we evenals in het vorige hoofdstuk in eerste instantie af van differen
tiaties tussen culturele activiteiten onderling en concentreren ons in eerste 
instantie op de algemene index van cultuurdeelname. 
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Tabel 6.2~ Gemiddelde correlatlematrix, 12 bestanden. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1. URB 1.00 
2. LFT .01 1.00 
3. OPLV .11 -.191.00 
4. BERV .12 ·.04 .52 1.00 
5. OPL .10 .19 .40 .46 1.00 
6. BER .07 .04 .26 .48 .54 1.00 
7. CULBER .19 -.06 .32 .33 .26 .66 1.00 
8. HINK •. 02 .04 .12 .24 .35 .43 .27 1.00 
9. CONS -.07 -.06 .12 .08 .14 .18 .00 .27 1.00 

10. TIJD .10 -.04 .os .07 -.01 -.04 .13 -.16-.14 1.00 
11. GELD .07 -.08 .24 .19 .31 .29 .27 .63 .09 .24 1.00 
12. CKEN .15 -.09 .25 (.25) .67 .50 ( .50)( .30)( .10)(.00)( .20)1.00 
13. CNORM .16 -.15 .30 .35 .38 .34 .43 .17 .13 .10 .17 ( .35)1.00 
14. TVKIJK .04 .12 -.15 •. 15 -.21 ·.15 -.15 -.10 ·.02 .02 .11(- .20)- .20 1.00 

15. CU LP ART .13 -.20 .31 .32 .44 .32 .40 .21 .09 .14 .24 .50 .51 -.18 
16. LEESFREQ .07 -.12 .25 .19 .32 .26 .26 .15 .11 .06 .12 .36 -.10 
17. POPLEZEN .01 ·.04 -.02 -.02 .06 .05 .07 .06 .04 .03 .01 .. 10 .05 .03 
18. SERLEZEN .12 -.10 .29 .22 .35 .28 .27 .18 .06 .11 .18 .25 .33 -.16 
19. TEAFREQ .10 -.06 .20 .27 .30 .21 .29 .16 .09 .10 .19 .16 .39 -.15 
20. TONFREC .07 -.07 .16 .29 .27 .20 .26 .10 .01 .12 .11 .16 .34 -.11 
21. CONCFREQ .10 -.06 .18 .30 .26 .19 .28 .08 -.01 .15 .14 .21 .28 ·.14 
22. POPCONC .02 -.20 .09 .02 .01 -.05 .17 .21 
23. KLASCONC .06 .04 .20 .18 .12 .06 .10 .13 
24. IN ST RUM .01 -.09 .16 .11 .17 .09 .09 .os .04 .06 .09 .01 .18 -.07 
25. MUSBEZ .07 -.04 .20 .21 .27 .20 .23 .15 .06 .05 .15 .23 .33 -.12 
26. HISTMUS .04 -.05 .23 .13 .09 .03 .02 .09 .26 
27. KUNSTMUS .10 -.os .33 .22 .13 .01 .10 .16 .23 
28. MOMBEZ .07 .03 .14 .08 .22 .19 .20 .14 .11 .01 .13 .17 .25 •. 08 
39. BIOSBEZ .13 -.41 .20 .11 .22 .06 .20 .02 -.02 .18 .18 .22 .33 -.08 

Bron: 12 landelijke bestanden over cultuurdeelname. Coëfficiënten tussen haakjes zijn 
geschat. Ontbrekende coëfficiënten konden nlet worden berekend of geschat. 

6.2.1. De causale structuur van achtergrond- en verklarende variabelen 

Op basis van de geconstrueerde gemiddelde correlatiematrix zijn de regressie
vergelijkingen te berekenen voor culturele activiteit. Om de interpretatie van 
de resultaten te vergemakkelijken, richten we eerst onze aandacht op de 
causale structuur van de achtergrondvariabelen, zoals die is weergegeven in 
het bovenste gedeelte van figuur 6.3. De bovenste helft van de figuur wordt 
ingenomen door de gebruikelijk 'status attainment' modeL De opleiding van 
de ondervraagde is een functie van de opleiding van de vader en diens beroep. 
De beroepstatus van de ondervraagde is voornamelijk een functie van diens 
opleiding; voorts hebben ouderen een hogere beroepsstatus. Het inkomen is 
weer een functie van opleiding en beroep. Interessanter zijn de bevindingen 
met betrekking tot de verklarende variabelen. Het tijdbudget is voornamelijk 
een functie van de leeftijd: jonge mensen (het gaat weer om personen tussen 
18 en 64 jaar oud) hebben meer tijd tot hun beschikking. De twee andere 
indicatoren van tijdsdruk vertonen meer verschillen tussen bevolkingsgroepen. 
Televisie kijken wordt meer gedaan door ouderen, mensen met meer tijd en 
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Figuur 6.3: Causaal model sociale achtergrond en verklarende variabelen. 

.11 

7Z -.04 -.17 .63 
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lager opgeleiden. De consumptie van luxe d 
~.ensen met een ruimer ge!dbud et en goe eren komt meer voor onder 
hjn~n overeen met die in het Utr:cht ouderen. Deze stru~tuur komt in grote 
er etgenlijk alleen voor de twee ver~~ best~nd. Opmerkelijke verschillen zijn 
culturele normen, die in de land l"k a~en e vanabelen, culturele kennis en 
achtergrond zijn verbonden de lj .e estancten veel sterker aan de sociale 
vaardigheid (dat wil zeggen· het :~n~~ ?e U~rechtse gegevens. Culturele 
verbonden aan de opleidin~ en ook non ezen m .vreem~e talen) is zeer sterk 
Een sterke normatieve gemotiveerdhei~ eten klem. beetje aan beroepsstatus. 
afgemeten aan de culturele normen tr dt e~ aanzten van cultuurdeelname, 
hoge beroepsstatus, en daarnaast enderee d et meest onder groepen met een 
een hoge opleiding en ouderen. ou eren, personen met een vader met 

6.2.2. Analyse van de cultuurdeelname-index 

In alle afzonderlijke bestanden ·s . 
gevormd. Hierin is alle informati~ ~~n mdex vo7r de totale cultuurdeelname 
aanwezig is, gecomprimeerd (tv-ki ·':er over cu tu~rdeelna~.e i~ een bestand 
fende gevallen niet meegeteld) 0 jb el'! en populatr Ieze.n Zlj? m de betref
vervolgens de regressies van· dp as;s van de correlattes utt tabel 6.4 zijn 
variabelen berekend: e cu tuurdeelname-index op de andere 

URBANISATIE 
LEEFTIJD 
OPLEIDING VADER 
BEROEP V ADER 
OPLEIDING 
BEROEPSSTATUS 
HUISHOUDINKOMEN 

LUXEGOEDEREN 
TV-KIJKEN 

TIJDBUDGET 
GELDBUDGET 
CULTURELE KENNIS 
CULTURELE NORMEN 

R= 

.13 
-.20 

.31 
.32 
.44 
.32 
.21 

.09 
-.18 

.14 

.24 

.50 

.51 

CULTUURDEELNAME 

(a) (b) (c) 

13 13 13 

-.14 -.15 
.10 .03 

.30 .15 

.10 -.0! 

.02 .01 
-.01 -.01 

.os .09 
.09 .05 
.36 .27 
.36 .31 

.63 .54 .65 
Wanneer we allereerst de enke!v d' . .. . 
dat de sterkste correlaten van ~~I/ge ~or~elatt.es bektjken, ts te constateren 
culturele normen zijn De sam h uur ee name de culturele kennis en de 
twee verklarende vari~belen isenro~ng ~an de cultu~r~eelname-index met deze 
die met andere variabelen V eg d er an met opletdmg en overtreft eveneens 
variabelen, het tijdb~dget ~n h;t ger ~~~ngden ook de andere twee verklarende 

e u get, op de verwachte manier met de 
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cultuurdeelname-index samen. Daarbij is het geldbudget wat hoger gecor
releerd met cultuurdeelname dan het tijdbudget. 
De conclusies die uit de drie regressievergelijkingen te trekken zijn als volgt 
weer te geven: 
a. Voor de achtergrondvariabelen constateren we achtereenvolgens in 

vergelijking (a), naar afnemende sterkte, een effect van de opleiding (.30), 
de leeftijd (-.15), de opleiding van de vader (.12) en het beroep (.10). Geen 
noemenswaardige invloed op culturele activiteit hebben: urbanisatie, het 
beroep van de vader en het huishoudinkomen. 

b. Bekijken we vervolgens de regressievergelijking (b) met de verklarende 
variabelen, dan voeren daarin de culturele normen en de culturele kennis 
eveneens de boventoon. De relatie tussen de effecten van het geldbudget 
en het tijdbudget is in de regressievergelijking anders dan in de correlatie
matrix. Een deel van de samenhang tussen geldbudget en cultuurdeelname 
is terug te voeren op de invloed van de culturele kennis en culturele 
normen, waarop de hogere inkomensgroepen hoger scoren. Het directe 
effect van het geldbudget is daarom aanzienlijk kleiner dan de correlatie. 
Het effect van de tijdbudget is ongeveer even groot als de correlatie. 

c. Als we tenslotte de volledige vergelijking (c) bezien, met culturele kennis 
en de culturele normen constant, is te constateren dat het eerder vermelde 
grote effect van opleiding grotendeels wegvalt. Het effect van de leeftijd 
is in deze volledige vergelijking zelfs van ongeveer gelijke orde als dat van 
de opleiding. De beroepsstatus, het inkomen, en de urbanisatie doen er niet 
toe, terwijl het opnemen van televisiekijken en consumptie van luxe
goederen, als verklarende variabelen niet resulteert in een merkbaar effect. 

Opvallend zijn de sterke overeenkomsten tussen deze resultaten en die voor 
de Utrechtse gegevens. Met name de verhoudingen tussen de effecten van de 
vier verklarende variabelen zijn overeenkomstig. Daarnaast is de overheer
sende invloed van de opleiding en de significante bijdrage van leeftijd en 
milieu van herkomst (beroep en opleiding vader) gelijksoortig. Maar waar 
liggen nu precies de verschillen? In welk opzichten voegt deze analyse iets toe 
aan de inzichten uit het vorige hoofdstuk? 
Een eerste verschil met de Utrechtse gegevens is de toevoeging van de urbani
satievariabele. De correlatie van urbanisatie metcultuurdeelname is significant 
(r=.l3), maar toch betrekkelijk gering. Het verband verdwijnt echter in de 
volledige regressievergelijking. We kunnen derhalve aannemen dat verschil
len in culturele activiteit tussen de urbane en rurale gebieden volledig terug 
te voeren zijn op de demografische samenstelling van deze gebieden. De 
stedelijke bevolking is hoger opgeleid en uit hogere milieus afkomstig dan de 
bevolking van de meer landelijke gebieden. Dit resultaat weerlegt de veron
derstelling dat aanbodverschillen een belangrijke invloed hebben op de cultu
rele activiteiten van de Nederlandse bevolking. Natuurlijk is het wel van 
belang na te gaan of deze conclusie stand houdt bij analyse van specifieke 
aanbodgevoelige vormen van cultuur als bioscoop, theater en concert. 
Ten tweede is een saillant verschil met het Utrechtse bestand de grotere 
invloed van culturele normen, in relatie tot de invloed van culturele kennis. 
Volgens onze analyse van de landelijke bestanden is de invloed van de 
culturele normen tenminste net zo sterk als die van culturele kennis en 
vaardigheden, terwijl in de Utrechtse gegevens de invloed van culturele 
normen veel zwakker is dan die van de culturele vaardigheden. Hierbij dienen 
enige kanttekeningen gemaakt worden. Vooral lacunes in de beschikbare 
gegevens kunnen hier een rol spelen. Zo zijn conclusies over culturele kennis 
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maar op één bestand (BOEK61) gebaseerd, en die over culturele normen op 
twee (GRON65, IV A 78). Deze drie bestanden overlappen niet, waardoor de 
onderlinge correlatie tussen culturele normen en culturele kennis aangevuld 
moest worden. Dit maakt de schatting van het onderlinge gewicht van deze 
twee determinanten minder sterk. Toch zijn er sterke aanwijzingen dat de 
invloed van culturele normen inderdaad groter is dan men op basis van de 
Utrechtse gegevens zou vermoeden. In de twee bestanden waar indicaties voor 
de culturele normen zijn aangetroffen, overtreft hun effect die van de oplei
ding. Dat was in de Utrechtse gegevens niet het geval. Ook de nulde orde 
correlatie met cultuurdeelname is sterker dan in de Utrechtse gegevens het 
geval is. Zowel in GRON65 als in IV A 78 zijn de culturele normen zeer goede 
voorspellers van mate van culturele activiteit. Relevant is voorts dat de 
culturele normen sterker zijn verbonden met de sociale achtergrond, met 
name met het milieu van herkomst. Dat patroon is ook in de Utrechtse 
gegevens naar voren getreden, maar hier is dat sterker. 
Een derde verschil betreft de nieuw toegevoegde variabele, consumptie van 
tijdverbruikende luxegoederen. Deze consumptie blijkt geen relatie te 
vertonen met cultuurdeel name. Dit is niet het geval bij de correlaties als we 
de luxegoederen als een alternatieve indicatie voor inkomen en geldbudget 
beschouwen, en evenmin als we in de regressievergelijkingen de laatste twee 
constant houden. Met name dit laatste resultaat is een argument om te zeggen 
dat de trade-offin tijdbesteding tussen de consumptie van luxegoederen en 
de deelname aan culturele activiteiten niet groot kan zijn. Dezelfde argumen
tatie is te ontlenen aan de geringe betekenis van televisie kijken op cultuur
deelname, als relevante achtergrondvariabelen als leeftijd, opleiding, culturele 
normen en kennis constant zijn gehouden. Ook hier is weinig anders te 
concluderen dan dat de tijd besteed voor het apparaat slechts van geringe 
betekenis is voor de keuze om al dan niet aan cultuur deel te nemen. Voor 
beide argumenten geldt natuurlijk dat nog moet worden nagegaan in hoeverre 
ze opgaan, wanneer specifiek tijdrovende of op avonduren beslagleggende 
vormen van cultuurdeelname beschouwd worden. 

6.2.3. Analyse van de afzonderlijke culturele activiteiten 

Een volgende stap in de analyse is de verschillende vormen van cultuur
deelname, die in de vorige paragraaf zijn gesommeerd tot één index, weer te 
disaggregeren en afzonderlijk te bestuderen. Daartoe is de bovenstaande 
analyse als het ware 14keer uitgevoerd. De relevante correlaties en regressie
vergelijkingen zijn gepresenteerd in tabel 6.4. In de regressievergelijkingen 
zijn de volgende drie regressiemodellen berekend: (a) met de achtergrond
variabelen afzonderlijk; (b) met de verklarende variabelen en (c) een 
regressiemodel met alle variabelen. In het laatste model (c) zijn variabelen die 
in geen enkele regressievergelijking een bijdrage leveren, namelijk het beroep 
en het inkomen, weggelaten. Het consumeren van luxegoederen en televisie
kijken is alleen opgenomen bij typisch tijdintensieve activiteiten. Het pro
bleem dat we eerder hebben besproken in paragraaf 6.1 rond de gebrekkige 
meting van culturele kennis, is in de situatie met twaalf afzonderlijke verge
lijkingen nog sterker voelbaar. In feite is de invloed van culturele kennis 
alleen voor de verschillende vormen van lezen te evalueren. Bij de overige 
regressievergelijkingen is daarom de meest directe determinant van culturele 
kennis, de opleiding, opgenomen in de vergelijking met (alleen) de verkla
rende variabelen. De resultaten worden hieronder weer stapgewijs bekeken. 
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l · t · 12 bestanden, 
abel 6.4: Regressiemodellen op basis van gemid_delde corre atlema rlx, 

~5 vormen van cultuurdeelname en een algemene H~ex. 

TIJD GELD CKEN CNOR TV-K CONS LFT URB OPLV OPL BER HINK 

CULPART r: .14 .24 .50 .51 -.20 -13 .44 .44 .32 .21 

-.27 .08 .06 .40 .07 .04 
a: 

.36 b: .08 .09 .36 
c: .09 .05 .25 .32 -.15 .01 .16 

LEESFREO r: .06 .12 .50 .36 -.12 .07 .25 .32 .26 .15 

-.16 .03 .09 .25 .10 .02 
a: 

.27 b: .04 -.00 
.04 -.02 _24 

.22 
-.13 .00 .26 

POPLEZEN r: .03 .01 -.10 .05 -.04 .01 -.02 .06 .05 .06 

-.07 .01 -.08 .08 .01 .04 
a: 

.03 b: .03 -.02 
_03 -.03 .02 

,06 
-.05 -.00 ,07 

SERLEZEN r: .11 .18 .25 .33 -.10 .12 .29 .35 .28 .18 

-.13 .08 .13 .25 .09 .04 
a: 
b: 
c: 

.08 .05 .22 

.08 .03 .18 

.25 
-.12 .05 .29 

TEAFREO r: .10 .19 .16 .39 - _06 .10 
-,10 .07 

.20 .30 .21 .16 
.06 .25 .03 .06 

a: 
b: 
c: 

.06 .09 .30 -.08 _03 

.05 .08 .29 -.07 .05 -.03 .03 
.14 
.15 

TONFREQ r: .12 -11 .16 .34 -.07 .07 
-.12 .04 

.16 .27 .zo .10 

.02 .25 .07 -.01 
a: 
b: 
c: 

.17 

.zo .09 -.00 
.09 -.01 

.27 -.02 -.04 

.25 -.01 -.04 -.07 .00 

CONCFREQ r: .15 .14 .21 -.06 .10 .18 .26 .19 .08 
.28 

.07 .05 .23 .07 -.03 -.10 
a: 
b: .13 .02 

.13 .01 

.18 
.20 -.07 -.05 

.20 
.17 -.07 -.05 -.07 .04 

POPCONC r: .17 .21 -.20 .02 .09 .02 .01 

-.23 .01 .17 -.06 -.02 
a: 
b: 
c: 

.12 .16 

.12 .13 

-.05 .04 -.01 
-.03 -.07 -.21 -,01 .11 

.04 .06 .20 .18 .12 

.01 .04 .13 _09 .04 KLASCONC r: .10 .13 

.19 .03 .04 
.03 .04 .01 .03 .18 

a: 
b: .09 .os 
c: .09 .os 

.09 .os 
.09 .01 -.09 .01 .16 .17 

.18 
-.01 .08 .17 -.01 -.01 -.11 INSTRUM r: .06 

a: 
b: .04 
c: .os 

.02 
_01 

.13 

.11 --10 -.03 
.11 

.06 .13 

.zo .27 .20 .15 

.54 

.63 

.65 

.39 

.41 
.43 

.11 

.07 

.09 

.43 
.42 
.44 

.34 

.44 

.44 

.31 
.39 
.39 

.30 

.36 
_36 

.24 
.25 
.32 

.22 

.23 

.23 

.22 
.22 
.24 

MUSFREQ .05 
-.04 .07 

.15 .23 _33 .31 
-.07 .04 .08 .20 .05 .05 

a: 
b: .01 

.01 

-15 .37 
.05 .26 

.01 .16 .37 
.05 .25 -.03 
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Tabel 6•4 (vervolg): Regressiemodellen o basis . -~ 
bestanden, 15 vormen van cuttuurde l p van gemHi~elde correlatiematrix 12 

e name en een algemene 1ndex. ' 

TI JO GELD CKEN CNOR TV-K CONS LFT URB DPLV OPL BER HINK 
HI STMUS r: .02 .09 .26 

a: -.os -04 .23 .13 . 09 
b: -.oo .oo -.09 -02 .23 .DO .01 -32 .21 
c: -.00 .01 . 19 .14 -29 -.os -.01 .1S -30 

KUNSTMUS r: .10 .16 .23 
a: -.os .10 .33 .22 .13 
b: .os .04 

-.11 .07 .32 .os .00 .32 .11 
c: .08 .02 .08 .28 .32 -.09 .os .31 .37 

MONBEZ r: .01 .13 .17 .2S 
a: .03 .07 .14 .22 .19 .14 
b: -.02 .06 

. 01 .os .06 .13 .08 .os .2S .19 
-.03 .07 .20 .13 .29 .04 .02 .11 .29 

BIOSBEZ r: .18 .18 .22 .33 
a: -.41 .13 .20 .22 .06 .02 
b: .12 .09 

-.48 .11 -.02 .39 -.11 -.04 .S3 .27 -.02 -.06 
c: .12 .03 .20 .os -.07 

.10 .39 
-.4S .07 .32 .S7 

r: enkelvoudige correlatie 
~: model met alleen achtergrondvariabelen 

: model met at Leen verklarende varlabelen 

c: model met verklarende variabelen en selectie van achtergrondvariabelen 

Leesgewoo1zten 
Lezen is gesplitst in drie verschillende v r· b I . 
tJe, het populair lezen (familie bi a 13 een. d~ algemene leesfrequen
literatuur). Vragen die zich b". ~den, pdulp) en het seneus lezen (opiniebladen, 
minder gevoelig voor tijdsdr~k ~e:ge r~g met ~a'?e. voordoen zijn: is lezen 
complexiteit tussen verschillende n ~nt erel acttvttetten? Is het verschil in 
coëfficiënten van opleiding en cult soe{ en ~~t~ur terug te vinden in de 
Bij de beantwoording van deze vra ~~zei vaar tg eden? . 
leesfrequentie en serieus lezen el: ~n we dat de regresstemodellen voor 
!"odellen is er een overheersende in~~~e~t~t ne~g ve~l. ontlopen. In de beide 
tnvloed van culturele normen a e op etdtng, gevolgd door een 
van de opleiding voornamelij~a~e~~;~;:~·i D~ ver~nderstelling _dat ?e i~vloed 
leesgewoonten goed te toetsen Dit d a e c~ turele vaardtghetd, ts voor 
,k·~dicahtiefvoor culturele vaardigheid 'i~aaa~g~~:of~~~e(~3~~d6Iw)a~r .etenb goekde 

mg ee t op Ieesged ag D · d" , JUts etre -
bestand bestaan alleen ruit. de ~:~e tca_toren voor culturele vaardigheid in dat 

~ple~ding op leesfrequentie (een cez::~~~~~:nv~~eg_~fi ~~~~~~: ~fi~ct va~ de 
o~~~~o~:~~eer JO een regressievergelijking de gem'eten cultureÏe k~~r;is ui~ 
De index voor populair lezen ne t l .. 
d?ordat het nauwelijks gerelateerJfs a:en vo stre~ afwiJkende pos!tie in, 
Utt ons model. Desondanks constateren n ~:n v~p :- achtergrondvan~belen 
Utrechtse bestand, een si nifican . . ze s ter, ander~ ?an m het 
JO één bestand (GRON6!) is net t ~os.ttt~f v{Jband met de opletdJOg. Slechts 
effect van opleiding op het lezen ~:n tn e I _!rechtse gegevens een negatief 

popu atre teksten terug te vinden. 
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Qua aanspraken op het tijdbudget zijn de verschillen tussen de indicatoren 
voor het leesgedrag niet groot. Het effect van het tijdbudget op leesgewoonten 
is gemiddeld wat lager dan voor de algemene cultuurdeelname-index. Een 
invloed van het geldbudget is voor leesgewoonten, evenmin als voor andere 
activiteiten, aangetroffen. Lezen staat slechts onder een geringe invloed van 
tijd- en geldaspecten . 
Opmerkelijk is dat er een tamelijk sterk leeftijd-effect voor zowel lees
frequentie als serieus lezen bestaat: jongere mensen lezen meer dan ouderen . 
Dit blijft ook zo, als de opleiding (gemiddeld hoger onder jongeren) in 
regressie constant is gehouden. Voorts mag niet onvermeld blijven dat van alle 
zwakke invloeden die urbanisatie heeft, de invloed op serieus lezen nog het 
grootst is (0.05). Dat het leesgedrag een effect van urbanisatie ondergaat, 
duidt er wel op dat de aanbodstructuur van weinig belang is om verschillen 
in deelname te verklaren. Lezen is immers minder aanbodgebonden dan welke 
activiteit dan ook . 

Theater- en concertbe=oek 
De analyse voor theater- en concertbezoek is opgedeeld naar de vijf te onder
scheiden variabelen: theaterfrequentie, toneelfrequentie en concertfrequentie 
dat uiteenvalt in klassiek concert en popconcert. Al deze culturele activiteiten 
hebben gemeenschappelijk dat zij buitenshuis plaatsvinden, in gezelschap 
bezocht worden en gereguleerd zijn door een strakke externe programmering. 
De veronderstelling is dat dit alles eraan bijdraagt dat theater- en con
certbezoek bijzonder tijdsdrukgevoelig zijn. In de Utrechtse gegevens is dat 
beeld bevestigd. De vraag is nu of dat ook opgaat voor de landelijke gegevens. 
Daarnaast is het aannemelijk dat popconcerten en de andere vormen van 
theaterbezoek verschillen naar complexiteit en statusdrempels. In het 
bijzonder is het de vraag of deelname aan deze uitgaansactiviteiten, die vaak 
binnen een formeel kader plaatsvinden, sterker afhankelijk is van status
overwegingen dan andere culturele activiteiten. Vinden we dat terug in de 
relevante coëfficiënten van opleiding en culturele normen? 
Uit tabel 6.4 blijkt dat voor al de betrokken variabelen de invloed van de 
opleiding groot is. Voor theater-, toneel- en concertfrequentie ligt het effect 
van de opleiding rond de 0.20. Het maken van een onderscheid tussen klassiek 
concert en popconcert is maar in één bestand (A V079) goed mogelijk en 
daarom hebben die regressievergelijkingen niet helemaal dezelfde structuur 
als de voorgaande. Onderling zijn ze echter goed vergelijkbaar. Voor de beide 
vormen van concertbezoek laten ze een behoorlijk effect van de opleiding 
zien. De correlaties wijzen er niet op dat popconcerten een hoger opgeleid 
publiek hebben dan klassieke concerten, zoals uit de Utrechtse gegevens is 
gebleken. De leeftijdsverschillen tussen de publieksgroepen van klassiek en 
popconcert zijn natuurlijk groot. Het klassieke concert is de enige culturele 
activiteit, waar jongeren niet oververtegenwoordigd zijn. 
Van de aanbodfactor, vertegenwoordigd via urbanisatie, is volstrekt geen 
invloed te bespeuren. Daarentegen zijn voor vier van de vijf activiteiten de 
coëfficiënten voor de invloed het tijdbudget boven het gemiddelde. Hierin is 
een bevestiging te vinden van de veronderstelling dat de tijdsdruk in het 
bijzonder een negatieve werking heeft voor deelname aan activiteiten bui
tenshuis. De tijdsdruk is hierbij voornamelijk afkomstig van beroepsarbeid 
en huishoudelijke taken. De meerderheid van de effecten voor televisiekijken 
en consumptie van luxegoederen wel heeft het voorspelde negatieve teken, 
maar daarmee is direct alles gezegd. De negatieve effecten van deze concur
rerende activiteiten zijn klein. 
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Instrument spelen 

Het bespele~ ~a~ een instrument is een betrekkelijk weini voorkom 
culturele ac!Ivl!e.'.t. <?P het _ee~ste gezicht onderscheidt het zichg met nam ~nde 
e.~n z~er grote !IJdsmtensl!el!. Het is weliswaar mogelijk te spelen 

0
e oor 

~~~ds~1p en P!aats waar me_n wil, maar ieder instrument vergt een behoo~li<;en 
liJdsmvestenng aan oefenmg om er plezier aan te beleven die vaak d Jke 
lessen of gezamenlij~e . repetitie vorm krijgt. De ver~achtin is 0~~;aste 
bespelen van een muz:eki~~trument als culturele activiteit vooral ~oor komt~~~ 
0'/so~~n met een ru''"? liJdbud~et. Deze veronderstelling is echter door d~ 

ree . se _gegev':~S n1et bevesl!gd en ze komt in de Iandeli "ke 
e~enmm ~It: de tiJdsdrukcoëfficiënt is zeer klein. De enige faclor df=~~~ens 
zms naar mstrument spelen differentieert, is (opnieuw) de opleidin E gs
?een sterke

1 
oververtegen~oordiging van jongeren onder de muzikant~~-~~~ 

~~ver verge eken m~t _de mvloed van de eigen opleiding een relatief rote 
loed van de ople1dmg van de vader, een resultaat dat ook in de Utre~htse 

~eegevens hna_ar ~oren k":~m. Kennelijk is musiceren een van die dingen die 
n van UIS Uit meeknJgt. 

Museum- en monumentenbe=oek 
Het bezoeken van musea en monumenten wordt weer in één anal se 
beh~~<;Jeld omdat de veronderstelling is dat zij onder min of meer dezeifde 
con ~ties to.t stand komen. Ze doen allebei een beroep op (kunst)historische 
k?knnJs ~n liggen ook wat betreft benodigde tijd voor consumptie dicht bij 
:, aar. oor het bezoeken ~an musea is er een onderscheid gemaakt tussen de 
cu1~me~': mu~euhmfrequentle, en de frequentie van bezoek aan (eenvoudige) 
h uur IStonsc e musea en (complexe) kunstmusea. We veronderstellen dat 

h ~ttbe.zoehken van monumenten goed vergelijkbaar is met bezoek aan cultuur
IS onsc e musea. 

De versc_hi_llen tussen vormen van monumenten- en museumbezoek zijn voor 
~t opleidmgseffect analoog a~n <;!~ resultaten uit het Utrechtse onderzoek. 
~t"st~~sea _trekken een aanzienliJk selectiever publiek naar opleiding dan 

~u b~ur IStonsche musea en monumenten. Op basis van de landelijke gegevens 
e en de k_unstmusea zelfs, van alle culturele activiteiten qua opleiding het 

~e~st ~lectlef samengesteld_e_ publiek, op de voet gevolgd door serieus lezen. 
. e !rechtse gegevens ZIJn deze twee activiteiten ook de meest discri 

mi_nerende naar opleiding, maar dan in omgekeerde volgorde van belangri ·k= 
~e't Monumenten trekken een relatief gespreid publiek een conclusie dieJ uit 

(~ !rechtse gegevens en eerder uit het Utrechtse M~numentenonderzoek 
anzeboom, 1983a)_ ook naar v~ren kwam. De opleidingscoëfficiënt van 

mo!l~m7ntenbezoek IS na populair lezen het kleinst van alle bestudeerde 
actiVIteiten. 
Een opmerkelijk verschil treedt aan de dag bij culturele normen. Het effect 
~an nor~en op het bezoek aan cultuur-historische musea en monumenten is 
d ehoo~hJ~ v7e1 groter dan op kunstmusea. Een inhoudelijke verklaring voor 

eze evmdmg hebben we nie~. Het resultaat berust in het geheel op de 
gegevens van het IV A 78, _het enige bestand waarin zowel naar museumgenre 
als naar culturele norme~ IS gevraagd (twee van de drie normatieve uitspraken 
gaan. over musea). <?ok In een afzonderlijke analyse van het !VA 78-bestand 
zelf 1S deze verhoudmg_tussen. mus7umgenres aangetroffen. Het is dus niet de 
gesommeerde correlat1ematnx die dit resultaat voor culturele normen 
veroorzaakt . 
.;erder is he.t muse~mpubliek relatief jong (leeftijd), ook als er op de invloed 

an de ovenge vanabelen constant is gehouden. Daarnaast treedt er nauwe-
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!ijks nog differentiatie op. Tijdbudgetten, geldbudgetten en urbanisatie maken 
niets uit bij de verklaring van museum- of monumenten bezoek. 

Bioscoopbe=oek 
Met name jonge mensen bezoeken bioscopen. In het Utrechtse bestand is 
geconstateerd dat een andere vorm van 'jeugdcultuur', het bezoeken van pop
concerten, bijzonder gevoelig is voor restricties van het tijd budget. Enerzijds 
is dit interpreteerbaar als een saillant inhoudelijk resultaat (popconcerten 
vinden 's avonds plaats en gaan derhalve met grote tijdsdruk gepaard), maar 
anderzijds is het mogelijk dat het een artefact van de constructie van de 
tijdbudgetvariabele betreft (hierin speelt namelijk de levensfase een grote rol). 
De vraag is of dit ook geldt voor bioscoopbezoek. 
Volgens de landelijke gegevens is het effect van de leeftijd op bioscoopbezoek 
-0.43; het sterkste effect uit de gehele tabel. Men verwacht dan misschien dat 
deze oververtegenwoordiging van jongeren ook grotendeels verantwoordelijk 
is voor een oververtegenwoordiging van hoger opgeleiden, maar dat gaat niet 
op. Ook bij gegeven leeftijdsgroepen differentieert de opleiding bioscoop
bezoek vrijwel even sterk als bij het theater- en concertbezoek. Verder brengt 
het tijdbudget een extra differentiatie teweeg. Dit is in overeenstemming met 
het feit dat het naar de film gaan een activiteit is die in de druk bezette 
avonduren plaatsvindt, maar ook enigszins strijdig met het gegeven dat het 
minder tijdstipgebonden is dan theater- en concertbezoek. Niettemin is het 
tijdbudgeteffect van dezelfde orde (0.14). Tenslotte is vermeldenswaard dat 
het effect van urbanisatie op bioscoopbezoek het sterkst is van alle activi
teiten, hoewel het nog steeds geen substantiële omvang aanneemt (0.07). 
Het bioscoopbezoek is een culturele activiteit van met name jongeren. Onze 
gegevens leveren op dit punt nog een onderschatting, doordat de jongeren 
onder de 18 jaar in de analyse zijn uitgesloten. De jongere leeftijdsgroep 
maakt een niet onbelangrijk onderdeel van het bioscooppubliek uit. De bio
scoop onderscheidt zich hierin van veel ander accommodaties voor cultuur. 
Dat het bioscooppubliek jong is, zal geen verwondering wekken. ledereen die 
wel eens een bioscoop bezoekt, kan dat zelf vaststellen. Iets anders is te 
verklaren waarom dit zo is. Een belangrijke vraag, omdat het antwoord een 
implicatie heeft voor de verklaringswaarde van onze theorie. Die moet 
namelijk ook een verklaring kunnen geven voor uitzonderingen op het 
algemene patroon. De oververtegenwoordiging van jongeren in de bioscoop 
kan verschillende oorzaken hebben. 
Een verklaring kan liggen in de specifieke sociale aspecten die aan het bios
coopbezoek zijn verbonden. Naar de film gaan is een onderdeel van het uit
gaansgedrag en daarmee een activiteit die een rol speelt in de ontmoeting der 
geslachten. Bij een nadere argumentatie van deze verklaring, moet men in het 
oog houden dat de aspecten die jongeren in het naar de film gaan extra 
aanspreken, gezien de doelen in hun levensfase, ook van toepassing zouden 
kunnen zijn op ander uitgaansgedrag zoals theater- en concertbezoek. Dat zijn 
ook activiteiten die geschikt zijn voor wederzijdse kennismaking, onttrokken 
aan het toezicht in de ouderlijke woning en met vrijwel dezelfde tijdre
stricties. 
Een andere veronderstelling is dat er iets in het medium film is, dat bijzonder 
aansprekend is voor jongeren. Een hoog stimuleringsniveau, via een flitsende 
presentatie en geluid, deelt de bioscoop met popconcerten, de andere 
jongerenactiviteit bij uitstek (in iets mindere mate). Als jongeren meer op een 
dergelijk soort activering gericht zijn, bestaat er een intrinsiek verband tussen 
het medium film en de leeftijdsgroep. Vóór een dergelijke verklaring spreekt, 
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dat jongeren ook sterk oververtegenwoordigd zijn onder de mensen die thuis 
film op video en televisie kijken (Faasse & Ganzeboom, 1986: 43). 
Deze gedachtengang is verder uit te werken tot empirisch toetsbare voorspel
lingen. Hoe de inhoud van deze uitwerking verder is, op deze plaats vormt het 
als verklaring voor de eigenaardige samenstelling van het bioscooppubliek 
slechts een ad hoc operatie. Daarom laat ik het bij deze aantekening. 

6.3. Evaluatie van de hypothesen 

Het is zinvol de resultaten van de analyse van de landelijke bestanden nog 
eens samen te vatten vanuit het gezichtspunt van de vier verklarende mechanismen. 

Tijdbudget 

Evenals in het Utrechtse onderzoek heeft het tijdbudget, voorzover gecon
strueerd uit aan beroepsarbeid en gezinsfase verbonden tijdrestricties, een 
beperkte maar desondanks aantoonbare predictieve waarde voor de mate van 
culturele activiteit. Het effect treedt overeenkomstig de verwachting eigenlijk 
alleen naar voren bij uitgaansactiviteiten in de avond: bezoek aan toneel, 
concerten en bioscoop. Verder is de werking van twee andere variabelen die 
tijdsdruk indiceren onderzocht: televisie kijken en consumptie van luxegoe
deren. De invloed van televisiekijken op culturele activiteit is echter helemaal 
niet aantoonbaar, terwijl een concurrerend beslag op tijdmiddelen van luxe
goederen als auto, vakantiehuis en audiovisuele media, evenmin is aangetoond. 
De invloed van de aanbodstructuur is in de landelijke bestanden geëvalueerd 
via het directe effect van de urbanisatiegraad van de woonplaats, lopend van 
de landelijke gemeenten naar Amsterdam. Deze variabele is bij de verklaring 
van cultuurdeelname nauwelijks van belang. Slechts bioscoopbezoek ondergaat 
een beperkte invloed, een aanbodgebonden activiteit. Daarnaast is er echter 
een effect op het serieus lezen, juist een weinig aanbodgebonden activiteit. 
Het belang van de aanbodstructuur wordt met dergelijke tegenstrijdige 
resultaten ontkracht. De bevindingen voor het belang van het aanbod zijn te 
interpreteren als het succes van de horizontale cultuurspreiding. Het aanbod 
is zo verdeeld dat alle potentiële klanten behoorlijk bediend kunnen worden. 
Een alternatieve verklaring is dat Nederland te klein is, en te goed berijdbaar 
om grote verschillen teweeg te brengen. 
Opmerkelijk is dat niet alleen de directe effecten van urbanisatie op culturele 
activiteiten vrijwel nihil zijn, maar dat ook de nulde orde correlaties klein 
zijn. Er bestaat niet zoveel verschil in cultuurdeelname tussen de gemiddelde 
bewoner van Amsterdam en de gemiddelde bewoner van een landelijk gebied. 
Deze bevindingen zijn in strijd met common sense opvattingen over de 
verschillen tussen bewoners van landelijke en stedelijke gebieden, met name 
Amsterdam. 

Geldbudget 

De resultaten voor het geldbudget laten zich zeer eenvoudig samenvatten. Het 
al dan niet beschikken over voldoende financiële middelen is niet of 
nauwelijks aan cultuurdeelname gerelateerd. Uitzonderingen zijn alleen die 
culturele activiteiten die een zeer aanzienlijke aanspraak op dit budget maken. 
Onder onze variabelen komen die nauwelijks voor. 

150 

Culturele vaardigheden . . 't . -
0 

de landelijke bestanden moeilijk te 
De invloed van informa!tec~pacb~;ta~d een indicatie van culturele kennis 
schatte~, ?mdat _m~ar r~e=e~leen mogelijk de invloed op leesgewoonten te 
aan~eztg IHS. H;\ ts a~n de culturele vaardigheden voor lezen, met na~e van 
bektjken. et e ang .':' ot ewicht te zijn en een verklanng te 
complexe teksten, bhJkl dan van gro d~ging van hoger opgeleiden onder de 
bieden voor de grote oververtegenwoor bestanden moeten we genoegen nemen 
culturele pub!iek~~roepen_. ~t dde ~~e~eest directe determinant van culturele 
met ~et aanzteni~J~e gewtc vri ·~el alle onderzochte vormen van culturele 
kennts, de opletdmg~ or d 6r 'kt 'n het geval van leesgewoonten, concert
activiteit heeft. Deze '!'v oe ... 'J 'a r com lexiteit van het gebodene. Voor 
en museumbezoek te d~ff:er~ntte.ren n a the~e moeilijker te toetsen omdat er 
de andere culturele ac:ttvttetten ts d~ hypo kt Opmerkelijk is niettemin dat 
geen goed onderschetd _naar genre '\ge~a~uiÏuuraanbod van 'voor elk wat 
onder bezoekers van bwscopen, me ee . . h pgeleiden voor
wils', een relatief grote oververtegenwoord.tg~~~r~~n ~::: obevinding is in 

komt, ookk bintnedn hdep:t~=~ea~~er g~~ei~v/~ed van .informatiecapaciteit. tegenspraa me e Y 

Culturele normen d' t tendeels in lijn met de bevindingen uit 
Zijn de resultaten tot op tt pun gro "ke bestanden is de werking van 
de Utrechtse gegevens, volgfns de dla~~~:Jt sterker dan we uit de Utre~ht~e 
statusaspecten op cultuur~e ~ame ltu ele kennis en culturele normen ntet m 
gegevens conclude;rde_~· .m at cu ~r houdin tussen de mechanismen 
één bestand gekrutst ZIJD, IS kd~· P:~c'~f!tt~%in dat i~ de landelijke bestand~n 
niet goed te schatten. Opmer e 'J á~ an de opleiding overtreft, hetgeen m 
de werking van culturel_e nor~en . te v t handhaaft zich wanneer we de 
het Utrechtse bestand ntet zo ts. Dtt resul~a!x Jiciet gemeten zijn, afzonder
beide bestanden, waa; de cult_ure~e normei v~n het gebruik van correlatie
lijk analyseren. Het ts dus met et gevo g 
matrix die gemiddeld is over bestanden. 

6.4. Bijzondere onderwerpen 

h vens zijn er ook enige bijzondere Na de hoofdanalyse voor de Utrec tse gegel de culturele en economische 
onderwerpen aan de orde geko~en, z~a :n en de culturele activiteit van 
dimensie van beroepsstatus, lee~!tJdsg~o P de landelijke gegevens in een 
bejaarden. Deze onderwerpen ZIJD oo voor 
analyse gebracht. 

6.4.1. Culturele en economische beroepsstatus 

h t beroep is veelal uitgegaan van een In de analyses voor de effecten van e . end van leidinggevende en 
standaard zesdeling naar beroeps~a~go{te, lopn Nu is voor de Utrechtse 
academische beroepen naar ~g~an~c e a:~~~~~g~ invloed van het beroep op 
gegevens in §5.4.2. aangetoo~. at eva to te schrijven is van het feit dat 
culturele activiteit gedeeltehJk op h:t c.~n sociale klasse hetzij naar 
standaardindelingen van beroep, etZIJ naar , 
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e~ wetenschap hoog scoren) en naar hun economische status (waarin b 
bmnen het bedrijfsleven hoog s~oren), treden grotere differentiatieseraepen 
culturele status van het beroep 1s dan van aanzienr "k · 1 d op. De 
activi.teit, . terwijl het economische aspect er nie~J t~e10~0~~ ? c~jturele 
ne~a~Je~e mvloed he~ft. Dit effect komt sterker naar voren alsode ~ults eeln 
acttvitett complexer 15 . ure e 

De vraag is of deze uitslag specifiek voor Utrechtse databestand 
~oet wor~enh of dat zij zi.~h laat generaliseren naar landelijke be~~a~~em~ 

aarvoor 1s et noodzakeliJk dat men econ · h n · 
beroepen gedetailleerd kan worden ondersch~~:~c 1~ ~~ p~~~~~~l:' ~atus van 
van b~lang dat beo.efe.naren van beroepen waarv;or veel cult:lrel'~ ket v?oral 
:~a;::~heod:; verhe1~dt IS, zoals kunstenaars, onderwijzers en leraren e~~~~:~ 

. . ersc e1 en van beroepsbeoefenaren met v 1 · 
kwaht.e.1 t~n, z?als vertegenwoordigers en zakenlieden. Dez:~if;~~e~0':"1~c~e 
~?geltJk In dne van de twaalf bestanden: CBS62 LS077 en LS083 H" liatJe IS 
Z~Jn ~e regressievergelij~i?gen voor deze besta~den gepresenteerd á~~o~~~er 
bzJen oe sterk het verschil m cultuurdeelname is tussen de twee dime' ns,·es ven 

eroepsstatus. an 

CULTUURDEELNAME 

CBS62 LS077 LS083 

(a) (b) (a) (b) (a) (b) 
U RBANISATlE .09 .05 .05 -.10 LEEFTIJD 
OPLEIDING VADER 

-.15 -.14 -.08 -.06 -.10 -.10 
OPLEIDING .09 .08 .13 .12 .24 .20 .32 .28 .26 .21 
BEROEPSSTATUS .13 .12 .13 CULTUREEL BEROEP 
ECONOMISCHE BEROEP 

.37 .26 .26 
-.16 -.09 -.04 

T!JDBUDGET .18 .16 .06 .05 .08 .06 TV KIJKEN -.10 -.08 -.06 -.05 -.06 -.06 LUXEGOEDEREN 
GELDBUDGET .04 .05 .04 .04 

.00 .02 .06 .05 .08 .08 

R= .46 .50 .49 .51 .51 .53 

~e regre~~ievergelijkingen voor de culturele en economische dimensie van het 
eroep ZIJn ~e:e~end voor de drie bestanden afzonderlijk en ook voor alle 

culturele activlteJt.en ~fz~mderlijk. (Deze laatste analyses worden hier niet 
~erapp?rteerd.) H1eru1t IS te concluderen dat het verschil tussen de twee 

1mens1es algemeen voorkomend is en het sterkst optreedt voor theater- en 
~~ndcertbezo~k, museumbezoek en serieus lezen. Het treedt minder sterk aan 

ag voor: mstrument spelen, bioscoop- en monumentenbezoek. De resulta
ten van het Utrechtse onderzoek kunnen we hiermee als bevestigd beschou
w~n. D~ cult~r.el~ status van beroepen heeft een tamelijk sterke invloed op de 
cu tu:~ ~ actJvJteJten. ":erder zijn er op grond van de drie meetpunten geen 
aanWIJZ 1 n?~n dat deze mvloed over de periode 1962-1983 is veranderd 
OpmerkeliJk aan deze resultaten is voorts dat er een hoge correlatie is t~ssen 
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culturele beroepsstatus en urbanisatie: beroepen met een hoge culturele status 
vindt men in veel sterkere mate in stedelijke gebieden dan beroepen met een 
hoge economische status. Dat versterkt het argument dat het verschil in 
culturele activiteit tussen bewoners van stedelijke en van landelijke gebieden 
vrijwel uitsluitend te wijten is aan het verschil in potentieel cultureel publiek, 
niet aan het aanbod. 

6.3.2. Leeftijdsgroepen en cultuurdeelname 

Voor het Utrechtse bestand is het causale model afzonderlijk berekend voor 
de leeftijdsgroepen onder en boven de veertig. Beredeneerd is daarbij dat 
voorwaarden voor cultuurdeelname, die vroeg in de levensloop tot stand 
komen en daarna stabiel blijven (opvoeding, opleiding), voor de verklaring 
van cultuurdeelname in de jongste leeftijdsgroep van groter belang zijn dan 
in de oudere groep. Juist het omgekeerde moet dan gelden voor later in het 
leven verkregen kenmerken als beroepsstatus. Deze redenering blijkt echter 
voor de Utrechtse gegevens in het geheel niet op te gaan. Het was juist 
andersom: het ouderlijk milieu bleek juist belangrijker binnen het oudere 
cohort dan binnen het jongere. Wel werd bevestigd dat tijdbudgetrestricties 
vooral opgaan voor de jongste leeftijdsgroep. Met het ouder worden, wordt 
cultuurdeelname door een steeds krapper tijdbudget verhinderd. Als na het 
40-ste levensjaar de tijdbudgetrestricties weer afnemen, leidt dit niet tot het 
heropvoeren van de culturele activiteit. 
ln hoeverre dezelfde conclusies zijn te trekken voor de landelijke bestand, is 
hier uitgemaakt met de regressiemodellen in tabel 6.6, die zijn berekend op 
basis van de gegevens uit het TB080 en LS083. De leeftijdsgroepen 
contrasteren voor deze bestanden minder dan in het Utrechtse bestand. De 
resultaten zijn: 
a. In beide bestanden is de invloed van de opleiding van de vader op cultuur

deelname geringer in het oudere cohort. Voor de opleiding van de onder
vraagde geldt dat de invloed in het jongere cohort groter is. Wanneer het 
juist is om deze cohortverschillen als een historische verschuiving te 
interpreteren, maken ze aannemelijk dat de invloed van het milieu van 
herkomst aan het afnemen is. 

b. De tijdbudget-coëfficiënt is in beide gevallen het grootst in het jongste 
cohort (de verschillen tussen de cohorten zijn significant). Hoewel het 
verschil kleiner is dan bij het Utrechtse bestand, is er eenzelfde patroon. 
Het gebruik van consumptiegoederen heeft in beide bestanden geen 
negatieve werking op cultuurdeelname. Televisie kijken heeft wel een 
negatieve invloed, maar de verhoudingen tussen de cohorten zijn voor de 
beide bestanden nogal verschillend. Op basis van het LS083 constateren we 
slechts een geringe invloed van televisie kijken op cultuurdeelname, die het 
grootst is in de jongere generatie. Maar volgens het TB080 is de invloed 
van televisie kijken op cultuurdeelname tamelijk groot en juist groter voor 
de oudere leeftijdsgroep. De meting voor televisie kijken is in het TB080 
aanzienlijk beter dan in het LS083 (feitelijk aantal uren per week in 
kwartierenboekje versus één enkele vraag). We zijn daarom geneigd meer 
waarde te hechten aan het resultaat van het TBO, namelijk dat de invloed 
van televisie kijken het grootst is in het oudere cohort. 
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~=~!n:~;.= Culturele activiteit in twee LEEFTIJO~groepen volgens twee landeliJ kc 

TB080 LS083 

JONG OUD JONG OUD 
18·40 41·64 18·40 41·64 

~ ~ ~------------
URBANISATIE ----------·-·--
LEEFTIJD 

.04 .09 .04 .03 

OPLEIDING VADER 
•• 03 ·.02 .02 ·.10 

OPLEIDING 
.13 .08 .15 .10 

BEROEP 
.21 .25 .24 .28 
.07 .07 .12 .12 

TIJDBUDGET 
.12 .04 GELDBUDGET .15 .06 

TV KIJKEN 
.10 .16 .05 .13 

LUXEGOEDERENCONSUMPTIE 
•• 09 ·.18 ·.07 ·.02 
.04 .07 • 00 .10 

R = .46 .53 .48 .58 

Figuur 6.6: Tijdrestricties en cultuurdeelname per leeftijdsgroep. 

a: TIJDBUDGET * LEEFTIJD 

17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 

b: CULTUURDEELNAME * LEEFTI JO 

1 ï 22 27 32 37 42 4 7 52 57 62 67 72 77 82 
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6.4.3. De culturele activiteit van bejaarden 

Evenals voor de Utrechtse gegevens zijn in de voorgaande analyse de 65-plus
sers weggelaten. De doorslaggevende overweging hierbij is geweest dat het 
tijdbudget van bejaarden sterk afwijkend is van de rest van de volwassen 
bevolking en dat er tegelijkertijd een contaminatie optreedt met specifieke 
belemmeringen die het bejaard zijn met zich mee kan brengen. Weliswaar 
beschikken bejaarden over een veel ruimer tijdbudget dan anderen, maar dat 
leidt niet tot culturele activiteit, waarschijnlijk omdat zij (fysieke) hinder
palen ontmoeten die voor jongere mensen over het algemeen niet gelden. Om 
een beeld te krijgen van de culturele activiteit van bejaarden, bekijken we de 
gegevens in figuur 6.8. De gegevens komen uit het Leefsituatieonderzoek 1983 
(die uit het TB080 vertonen hetzelfde beeld). Het is duidelijk dat de culturele 
activiteit na het veertigste jaar en na de pensionering geen opleving onder
gaat en zelfs na het 70-ste jaar snel afneemt. Ook in dit opzicht laat de 
analyse van het Utrechtse bestand zich goed generaliseren naar het landelijke 
niveau . 

6.5. Samenvatting en conclusies 

Evenals in het vorige hoofdstuk werd in dit hoofdstuk de eerder geformu
leerde verklarende theorie over cultuurdeelname met onderzoeksgegevens. In 
tegenstelling tot de gegevens in het vorige hoofdstuk, die nieuw verzameld 
waren en betrekking hadden op een kleine, eenmalige en locale steekproef, 
werden in dit hoofdstuk reeds verzamelde en landelijke gegevens uit 
meerdere, omvangrijke databestanden uit verschillende jaren geanalyseerd. 
Daarmee winnen we het voordeel in representativiteit, maar komen ook 
verschillende nadelen tegen. Deze bestaat uit onvergelijkbaarheid van de 
gebruikte variabelen en incompleetheid van de databestanden, ook op 
theoretisch belangrijke punten. Als analysestrategie werd ervoor gekozen 
zoveel mogelijk informatie aan de bestanden naar boven te halen. Dit werd 
bereikt door uit te gaan van de gemiddelde correlatiematrix die op basis van 
de gegevens uit de twaalf bestanden berekend kon worden. Ook met deze 
strategie was het niet mogelijk om alle relevante variabelen in de analyse te 
betrekken: op sommige punten moesten correlaties via aannames worden 
bepaald. Het is daarom van belang om de conclusies van dit hoofdstuk met 
enige omzichtigheid te hanteren. Sommige berusten op betere gegevens dan 
andere. In ieder geval is het steeds gewenst te blijven zien tegen het 
perspectief van het vorige hoofdstuk, waarin deze moeilijkheden niet 
optraden. 
Met betrekking tot de werking van het geldbudget kon slechts de eerder 
conclusie worden dat verschillen in besteedbaar inkomen van weinig belang 
zijn voor deelname aan de meeste activiteiten. In tegenstelling met het vorige 
hoofdstuk hadden we niet de beschikking over een meting van een echt 'dure' 
activiteit, zoals het kopen van boeken of kunst. De werking van het geld
budget vervlakte daarmee nog meer. Zoals al eerder gesteld, betekent dit 
natuurlijk niet dat verschillen in besteedbaar inkomen nooit belangrijk zullen 
zijn voor cultuurdeelname. Maar voor de hier geanalyseerde activiteiten (die 
overigens een goede doorsnee geven van waar het bij cultuur om gaat) geldt 
d.at -- tegen de huidige prijzen -- kennelijk niet. 
Wat betreft de werking van het lijdbudget waren we in hoofdstuk juist in 
staat om wat meer reliëf aan te brengen. Niet alleen beschikten we over 
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metingen van beschikbare tijd, die goed overeenk . . 
gegevens, het was ook mogeli "k om de o_mt met die m de Utrechtse 
analyse te betrekken. Dit is 6elan . "k consum~tle van Iux_egoederen in de 
geldbesteding de tijdkosten van gr:~xe~mda~ .10 de theone over tijd- en 
concurrent voor cultuurdeelname wo dt este mgen als een belangrijke 
werd in dit hoofdstuk een belang . "kr aangewezen. _Op soortgelijke manier 
televisie kijken beschouwd EenngJ e ~orm van mediaconsumptie, namelijk 
uitbreidingen niet gebracht · W 1 k roo succes ~_oor de theorie hebben deze 
duidelijk effect van bescÎlik~a on!· ~;enals biJ de Utrechtse gegevens een 
aangewezen. Ook waren er in d:~aniJ .. op culturele consumptie worden 
effect sterker is voor uitgaansactivit~ft1~~k~ gegevens aanwijzingen dat dit 
e~fect van consumptie van luxe oeder n de a.vond. Een _concurrerend 
met. aangetroffen. Daarmee bTi "ft d:n en van _mediaco.~sumptie werd echter 
weliswaar een rol spelen bij de .j kl . conclusie dat tiJdsallocatieprocessen 
geen hoofdrol spelen. er anng van cultuurdeel name, maar daarin 
Zo'n hoofdrol is er wel voor ·,I . . . 
bestanden werd helaas hiervoor~~ orm.~liecapac~lell, maar in de landelijke 
Niettemin leveren de landelijke be~t:~~Jks e~n directe indicatie aangetroffen. 
rol van de opleiding In e'e'n b t den oo het beeld van de overheersende 

d . . · es an werd een · d' · vaar Igheid aangetroffen name !i "k d b h . m ICatle voor culturele 
bleek een zeer krachtige' voors Jll e e eersmg van vreemde talen. Dit 
bestand, maar deze hadden allee pe er ~an ~e. culturele activiteiten in dat 
voorspellingen uit de informati~t~aar. e~re kmg op leesgewoonten. Andere 
verschil tussen complexe en eenvo e~ne o.o~st~nden de test ook goed: het 
verwachte verschil in effect van ~~~~e ac~vitelten leverde telkens weer het 
bestanden is er geen reden t 0~ e1 

•• ;ng. ortom: op basis van de landelijke 
informatiecapaciteit in de totst: d;IJ ~Jen aan de overheersende rol van 
~en enigszins bijgesteld beeld v nk .?mmg va':' culturele activiteiten. 
m de landelijke bestanden Dez:~-~'{g~':' w~ ua de analyse van statusmotieven 
de oorspronkelijke redene.ring lig:J~a~ ~:g Jver~ een beeld op dat dichter bij 
In twee bestanden werden indicati tree tse g.egevens suggereerden. 
cultuurdeelname aangetroffen D es voor statusmotieven ten aanzien van 
deelname dan in het Utrechtse best;~~ ;a~kten een groter v_erschil naar 
betreffende culturele normen sterk berd gevonden. Bovendien waren de 
het bijzonder ook de beroe sstatuser ge on en aa':' de sociale achtergrond, in 
vorming doet verwachten P Belang ~?~Is. d\ ~la~~'.eke sociologische theorie
betreffende landelijke geg~vens op dlt IS Ier IJ .aan. te tekenen dat de 
er reden is het Utrechtse resultaat in twi ~u~t een solide mdruk maken, zodat 
een duidelijke plaats in bij de totst dkJ e !e trekken: statusmotieven nemen 

an ommg van cultuurdeelname. 
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Hoofdstuk 7 

VERANDERINGEN IN DEELNAME 

Cultuurdeelname is in de vorige hoofdstukken beschouwd als een functie van 
vier factoren: (a) de beperkingen die het tijdbudget aan dit gedrag oplegt, 
(b) de overeenkomstige beperkingen vanuit het geldbudget, (c) het vermogen 
om plezier te beleven aan verschillende vormen van culturele stimulering en 
( d) de sociale statusmotieven of culturele normen die culturele activiteit 
omringen. In twee hoofdstukken zijn uit deze vier mechanismen afgeleide 
hypothesen met empirische gegevens in verband gebracht. Uit de gegevens 
van het Utrechtse databestand (hoofdstuk 5) bleek dat de informatiecapaciteit 
de meeste differentiatie in cultuurdeelname teweeg brengt en het geldbudget 
het minst. De invloeden van het tijdbudget en de culturele normen zitten daar 
qua belangrijkheid tussenin. De resultaten van de twaalf landelijke data
bestanden (hoofdstuk 6) weken in zoverre hiervan af, dat ze wezen op een 
groter effect van culturele normen dan voor het Utrechtse bestand is 
geconstateerd. In de voorgaande hoofdstukken zijn de empirische gegevens 
slechts cross-sectioneel beschouwd. De gegevens uit Utrecht in waren beperkt 
tot metingen in twee opeenvolgende jaren (I 984/ I 985), zodat een vergelijking 
in de tijd niet goed mogelijk was. Maar ook bij de landelijke gegevens, die 
op uiteenlopende tijdstippen betrekking hebben (1961- I 983), is geen aandacht 
besteed aan de vraag welke veranderingen in cultuurdeelname zich in de 
afgelopen decennia hebben voorgedaan. De bestudering van een historische 
ontwikkeling is uitgesteld tot het voorliggende hoofdstuk. De redenen 
hiervoor zijn tweeërlei. 
De eerste en belangrijkste reden is dat het vraagstuk van de historische ont
wikkeling in pubHeksvorming niet alleen theoretisch een interessant probleem 
is, maar ook vanuit beleidsmatig oogpunt. Een ontwikkeling in de tijd van 
cultuurdeelname staat namelijk in direct verband met de doelstelling van 
'cultuurspreiding' die in de afgelopen decennia steeds de leidraad voor het 
beleid van de overheid en andere actoren (daarbij inbegrepen cultuur
bemiddelaars en cultuurproducenten) op het gebied van cultuur is geweest 
(Bevers, I 988). Als zodanig is dat een afzonderlijke beschouwing waard. 
De tweede reden om het vraagstuk van de ontwikkeling in de publieksvor
ming in de afgelopen decennia afzonderlijk te behandelen, is dat op dit punt 
een zeer nauwkeurige vergelijking van gegevens noodzakelijk is. In het vorige 
hoofdstuk, waar het ging om een doorsnee van het te schatten model in een 
reeks van onderzoeken, is genoegen genomen met een globale vergelijk
baarheid van variabelen. Voor een relevante weergave van een historische 
ontwikkeling is echter grotere precisie gewenst. Een groot probleem daarbij 
is dat in de twaalf onderzoeken een nogal verschillende verzameling variabe
len ter beschikking staat, die daarnaast ook nog eens variëteit aan metingen 
kent. Een eerste eis die aan de te vergelijken bestanden gesteld moet worden, 
is dat zij juist qua opzet en variabeleninhoud goed op elkaar gelijken. Een 
tweede eis voor zinvolle vergelijking is dat de periode die tussen twee 
tijdstippen ligt, een behoorlijk aantal jaren omspant. 
Dit hoofdstuk begint met een beschouwing over de cultuurspreidingsproble-
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matiek vanuit historisch en beleidsmatig oogpunt. Vervolgens wordt ingega 
op de vraag welke consequenties er uit het gehanteerde verklaringsmoda~ 
volgen voor.~e ontwikkeling:~ van publieksomvang en publiekssamenstellin e 
Daar~oor .ZtJn een aantal btJkomende veronderstellingen gemaakt over J" 
ontwtkkehng van de individuele kenmerken die van invloed zijn e 
cultuurdeelname en historische ontwikkelingen die het aanbod he~f 
doorgemaakt. t 

7 .1. Cultuurspreiding als oogmerk van beleid 

In ?et cultuurbeleid maakt men een onderscheid tussen twee vormen van 
soctal.~ onllel!jkheid in cultuurdeelname. Ten eerste onderkent men de 
on~ehJkhetd m deelname tussen sociale groepen die gedefinieerd zijn naar 
s<;ctale status, 7oals opleid.ing, inkomen en beroep. Deze kwestie noemt men 
dte van ct.~ soc.tale of verttcale cultuurspreiding. Ten tweede onderkent men 
de ~mgehJkhetd in deelname tussen inwoners van ruimtelijk gescheiden 
gebteden. Deze verschillen doen zich voor tussen stad en platteland tussen het 
westen v~n het land ~n de rest en tussen Amsterdam en de andere steden. Men 
no~mt dtt de kwestte van de horizontale of geografische cultuurspreiding 
Bet~e zaken :vorden vaak in één adem genoemd en daardoor wel verward. 
Gezt.e~ het fett ~at _op het terrein van de horizontale cultuurspreiding een veeÎ 
exphct:ter beletd .'~ gevoer9 dan voor de verticale cultuurspreiding (onder 
meer vta een vesttgmgsbeletd voor orkesten en de verplichting voor toneel
gezelschappen een deel van de voorstellingen buiten hun standplaats te geven) 
komt het. z~lfs voor dat met 'cultuurspreiding' uitsluitend de horizontale cul~ 
tuurspretdtng wordt bedoeld. 
Vanuit het gezichtspunt van een overkoepelende vraagstelling naar verdeling 
van leven~kan~~n is ~et bepaald een aantrekkelijk gezichtspunt om beide 
z~ken .op een hJn. te zten. Het gaat om twee vormen van sociale ongelijkheid 
dte betde verkl.~rtn~ (en wat betreft het beleid: bestrijding) behoeven. Het is 
echter J;>elangrtJk._ntet.over het hoo.fd te zien dat achter deze beide vormen 
van. soctale ongehJk.h':td een verschtllend mechanisme schuilgaat. Terwijl de 
socia_1e. cultuurspre.Jdmg voornamelijk een kwestie is van voorkeuren en 
restrt~~tes .van soctale groepen, moet de verklaring van de geografische 
ongeltJkhetd van cultuurdeelname toch in eerste instantie gezocht worden in 
aanbod factoren. 
Zoal.s ~ede door Knuist ( 1985) is geschetst, behoort het streven naar cultuur
spretdmg t<;t het erfgoed van meer dan één ideologische stroming. Hoewel 
de ?o~ls~elhn~ van c~ltu~rspreiding vaak in verband wordt gebracht met een 
s?c~ahs~tsch:.tdeologte, hgt een koppeling met religieus geïnspireerde ideolo
gteen ,~tgenhjk meer voor de hand. Tm_mers, cultuurspreiding betekent niet de 
leefw,!ze van acht~r~estelde groepen tn de samenleving emanciperen en vol
waardtge (=g:~ubst.dteerde) erkenning geven, maar juist de leefwijzen van 
maatschappel,tJk ehte~ over te b.rengen op deze achtergestelde groepen. Het 
gaat om .~en b.eschavmgsoffenstef'. De gewoonten en gebruiken van maat
schappe!tJke ehtes worden gepropageerd voor de samenleving als geheel. Per
sonen dte deze gewoonten en gebruiken overnemen, maken deel uit van de 
gemeenschap der beschaafde mensen. 
~eze c~ltuurspreiding_sge~achte staat niet alleen op gespannen voet met de 
tdeologte van emanctpatte van de eigen leefvormen van achtergestelde 
groepen, maar eve~eens .met de t~eoretische veronderstelling dat cultuur
deelname door soctale ehtes gebrutkt wordt om zich te onderscheiden van 
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andere groepen in een samenleving. Bij geslaagde cultuurspreiding vervalt 
immers deze mogelijkheid tot onderscheiding. Op basis van het onderschei
dingsmotief is eerder te verwachten dat elites telkens weer op zoek gaan naar 
nieuwe vormen van culturele activiteit om zich zo te profileren. Een voor de 
hand liggen reactie daarop zou dan zijn dat de achtergestelde groepen de 
verschillen in deelname tegengaan door zelf de sociale drempels te slechten. 
Cultuurdeelname wordt dan een dalend cultuurgoed, maar wel dankzij het 
streven van lagere groepen om hogerop te komen in de beschavingshiërarchie. 
Het beeld dat door het cultuurspreidingsstreven opgeroepen wordt, is evenwel 
het omgekeerde. Het zijn de elitegroepen, die hun manier van leven trachten 
over te brengen op de lagere strata. Daarbij ondervinden zij een hardnekkige 
tegenstand van de leden van die lagere statusgroepen, die zich maar niet tot 
de aangedragen culturele genietingen laten verlokken. Het is veelzeggend om 
op dit punt de resultaten van de inhoud van culturele normen uit het 
Utrechtse onderzoek (§5.1.4.) naar voren te halen. Terwijl cultureel actieven 
het belangrijk achten "dat iedereen kennis neemt van de kunst van het land", 
vinden dat "in het onderwijs" en "in een goede opvoeding" de vaardigheid 
moet worden bijgebracht om van kunst te genieten en dit moeiteloos 
verbinden met de uitspraak "dat musea mensen van alle rangen en standen wat 
te bieden hebben", kunnen niet-actieven zich veel minder in dit soort 
standpunten vinden. Culturele activiteit en een hoge status gaan samen met de 
opvatting dat cultuur voor iedereen is, lage status en geringe culturele 
activiteit (eigen en van de sociale omgeving) met de opvatting dat dit niet zo 
hoeft te zijn. Een klassiek onderscheidingsmechanisme speelt daarbij geen 
grote rol. 
Hoe dan ook, het cultuurspreidingsperspectief is sinds de tweede wereldoorlog 
vast onderwerp in het overheidsbeleid geweest, gevoed door zowel socialis
tische als christelijke idealen. Tot de jaren zestig is de cultuurspreiding 
onomstreden gebleven. Heel duidelijk is dit verwoord in de bijdrage van In 
't Veld-Langeveld (1961) aan de jubileumuitgave "Drift en Koers" ter 
gelegenheid van het 25- jarig bestaan van de Nederlandse Sociologische en 
Antropologische Vereniging, waarin zij zich onomwonden voor dit 
beschavingsoffensief uitspreekt (zie §2.1.3.). Opmerkelijk is dat zij zich in een 
interview twintig jaar later (In 't Veld-Langeveld, 1981) van deze stellingen 
heeft teruggetrokken ("Opdringerigheid is fout."). Vanaf de jaren zestig heeft 
de gedachte terrein gewonnen dat beschavingsoffensieven verwerpelijk zijn, 
omdat zij getuigen van een cultureel imperialisme en daarmee authentieke 
leefwijzen van achtergestelde strata verdrukken. Sterker dan voorheen wordt 
daarna benadrukt dat het niet aangaat om de mensen naar schouwburg, 
concertzaal en museum te sleuren, maar dat kunst juist naar de mensen 
toegebracht moet worden en moet aansluiten bij hun dagelijkse leefwereld. 
Opmerkelijk is dat ook deze gedachtengang weer vanuit de culturele actieven 
zelf geformuleerd is en in de praktijk is gebracht. Er is geen spoor van een 
emancipatiestreven binnen de lagere statusgroepen zelf te ontdekken. 
De gedachten over cultuurspreiding hebben in de afgelopen decennia dus wel 
enige fluctuatie gekend. Het is echter nog maar de vraag in hoeverre deze 
verschuivingen in ideologie een verandering van beleid teweeg hebben 
gebracht. De hoofdlijnen van het cultuurbeleid hebben zich in de afgelopen 
decennia steeds langs dezelfde wegen bewogen, namelijk: verruiming en 
diversifering van het aanbod. Ook nu inmiddels de ideologische wind wat 
gedraaid is, 'kwaliteit' een trefwoord is, en men er genoegen mee neemt dat 
er geografische en sociale verschillen in cultuurdeelname bestaan, volgt de 
beleidsontwikkeling toch vooral hetzelfde pad der geleidelijkheid. 
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Hoe heeft de overheid nu in concreto aan de cultuurspreiding bijgedragen? 
Welke beleidsmaatregelen hebben de participatie van achtergestelde groepen 
of achtergestelde gebieden bevorderd of zouden die moeten bevorderen? 
Zoals reeds opgemerkt, is het beleid ten aanzien van de horizontale cultuur
spreiding specifieker en explicieter geweest dan voor de verticale cultuur
spreiding. De reden hiervoor ligt in het feit dat men van de zijde van de 
overheid (en andere betrokkenen als accommodaties en uitvoerenden) 
gemakkelijker toegang heeft tot aanbodfactoren dan tot vraagfactoren. Een 
belangrijke specifieke overheidsmaatregel ter bevordering van de horizontale 
cultuurspreiding is ongetwijfeld de verplichting voor orkesten en toneelgezel
schappen zich 'in de provincie' te vestigen, of tenminste daar een deel van 
hun uitvoeringen te verzorgen. Minder spectaculair, maar waarschijnlijk van 
nog groter belang is de systematische spreiding van accommodaties over alle 
gebieden van het land. Te denken valt hierbij aan multifunctionele culturele 
centra, maar ook aan de sterke groei van openbare bibliotheken, waarbij 
vrijwel geen ongelijkheid meer tussen geografische gebieden optreedt. Tevens 
is er wat betreft de musea een sterk gegroeid aanbod geweest, waardoor in 
vrijwel alle gebieden van ons land wel iets van gading te vinden is. 
Zulke specifieke, op bijzondere groepen gerichte maatregelen ontbreken 
nagenoeg[!] bij de verticale cultuurspreiding. Er zijn daarentegen wel 
algemene, op de gehele bevolking gerichte beleidsmaatregelen genomen. De 
belangrijkste is zonder twijfel het laag houden van de prijzen voor cultuur
deelname. Deze beleidslijn is niet speciaal op achtergestelde bevolkings
groepen gericht, maar zij draagt in algemene zin wel bij tot de verticale 
cultuurspreiding. Het lijkt er ook op dat het beleid in dit opzicht een succes 
is geweest. Het ontbreken van sterke inkomenseffecten voor de deelname aan 
culturele activiteiten, zoals we dat in de voorgaande hoofdstukken hebben 
geconstateerd, kan als zodanig geïnterpreteerd worden. Het inkomen zou 
ongetwijfeld een belangrijkere determinant van culturele activiteit zijn, als 
de prijzen hoger waren. Een dergelijk effect is nu slechts aan te treffen voor 
cultuurvormen die wat hoger geprijsd zijn. Het is daarom aannemelijk dat het 
overheidsbeleid op het punt van inkomensverschillen tussen groepen effectief 
is geweest. 
Een andere algemene maatregel die consequenties voor de verticale cultuur
spreiding gehad kan hebben, is de verruiming en diversifering van het 
aanbod. Het lijkt erop dat daarmee een aantal cultuurproducten binnen het 
gesubsidieerde aanbod is terecht gekomen, die daar aanvankelijk niet in 
thuishoorden. Duidelijk doet dit verschijnsel zich voor bij de bibliotheken. 
Terwijl deze instellingen zijn opgericht ter verspreiding van kwaliteitsrijke 
lectuur, vindt men tegenwoordig in de collecties een ieer uitgebreid aanbod, 
compleet met bijvoorbeeld popmuziek en strips, genres waarmee men 
aanvankelijk de concurrentie is aangegaan. Ook op andere terreinen is deze 
trend waar te nemen. Gesubsidieerde schouwburgen en concertzalen 
herbergen vaker dan vroeger aanbod uit het vrije circuit, dat voorheen 
volledig commercieel werd aangeboden. Voorts is opvallend dat het gegroeide 
bestand van musea voornamelijk op het conto komt van een toename van 
(cultuur)historische musea. 
Ook de twee belangrijkste maatregelen waarmee de overheid de verticale 
cultuurspreiding heeft bevorderd, betreffen dus beide de aanbodkant het laag 

(1) Enige specifieke beleidsmaatregelen op dit gebied beetaan er overigens wel. Te denken valt aan 
de CJP-reducties voor jongeren en kortingen voor 65 plusser!!, 
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houden van de entreeprijzen en het verruimen en diversifere.n van ~et aanbod. 
an de vraagzijde kunnen overheidsmaatregelen ook hun UJtwerkmg he.bben 

A had doordat men getracht heeft de culturele vaardigheden .van bevolkmgs
s;oep~n op te voeren. Te denken valt hierbij voornameliJ~. aan culturele 
g ticipatie bevorderende maatregelen binnen het onderwys (schoolcon
parten) Ook daarbuiten vindt verruiming van de vaard1~h~den plaats 
(;:,'uziekscholen kunstzinnige vorming). Of dit in cultuurspre1dmg sorteer~, 
is echter nog ~aar de vraag. Het kenmerkende v.an ?eze maatregelen. IS 
namelijk dat zij wel de gemiddelde culture!e vaard1ghe1d -:an de ?evolkmg 
verhogen en dat op basis daarvan het bere1k van cultuur 1~ de zm van .?e 

vang van publieksgroepen zal stijgen, maar dat daardoor met noodzakeltJk 
~~samenstelling van het publiek naar s?ciale achtergrond zal v-:randeren. I~ 
hoeverre dat het geval is, hangt nameh)k af van de mate waar~n de b.evor 
dering van culturele competentie ten goede komt aan groepe':' d1e daa~ID e~.n 
achterstand hadden. Daar waar deze maatregelen met nan:e v1~. het on erw1p 
tot stand zijn gekomen en voorzover dat niet het geval IS (biJ':'?orb~eld vta 
muziekscholen), toch aangenomen mag worden ~at voo.r.nameltJk (kmderen 
van) hoger opgeleiden deze voorzieningen gebru1ken, lt)kt eerder een ave-
rechts effect het gevolg. 

7.2. Algemeen maatschappelijke ontwikkelingen en cultuurspreiding 

In de voorgaande paragraaf is de mate van cultuurspreiding besc.hou":d als 
een consequentie van het overheidsbeleid dat is gevoerd. De ontwlkkeltngen 

0 
dit ebied moeten echter ook in. verband geb.r~cht word~n ~et meer 

afgemee8n maatschappelijke ontwikkeltogen en spec1f1ek.e ont':':1kkeltnge~ op 
het gebied van het cultuuraanbod zelf die buiten het onm1ddellt.Jke ~verhelds
·ngrijpen tot stand komen. Om deze ontwikkelingen sys~emat1sch m kaart te 
~rengen is het zinvol te redeneren vanuit de vier determma~ten va~. ~ultu~~
deelname die in eerdere hoofdstukken zijn onderscheiden: tiJ , ge • 
complexiteit en status. 

7 .2.1. Tijdbeslag en tijdbudgetten 

De eerste vraag is: welke ontwikkelingen zich hebbe~ voorgedaan in de 
tijdbudgetten? Deze vraag kan uiteengelegd worden m tv:ee. deelvrag~n 
namelijk· hoe is het gesteld met de gemiddeld ter besch_1kkmg ~~aan e 
hoeveelh~id tijd en hoe hebben de verschillen in de beschikbare tiJd van 
sociale groepen zich ontwikkeld? k 
Het tijdbudget Iaat zich wat betreft de ~ariabele c?.mp~nenten (dat bete ent. 
tijd voor persoonlijke verzorging, voedmg, slaap ZIJD Uitgezonderd) verdelen 
in: 
- tijd besteed aan arbeid, 
- tijd besteed aan consumptie, waaronder cultuurdeelll:ame. . . 
Er hebben zich in de laatste twintig jaar voor de verdeltng van liJd overddeze 
twee alternatieven een aantal verschillende ontwikkelingen voorge .~an, 
waardoor het moeilijk is het totale resultaat op voorhand te s~hatten. Bd d~ 
tijd die besteed wordt aan arbeid gaan de gedachten het e~rst '!'t naar de ~~r 
van de werkweek. Deze is echter in de laatste decennta n1et spect~cu 
veranderd Wel bestond er in 1962 (het eerste meetpunt waarover brUikbare 
gegevens ter beschikking staan) nog geen vijfdaagse werkweek. Van meer 
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belang lijkt evenwel de mate waarin verschillende sociale groepen aan het 
arbeidsproces zijn gaan deelnemen of daaruit verdwenen zijn. De groep die 
veel minder dan vroeger betaalde arbeid verrichten zijn de jongeren (nu vaker 
in opleiding). Zo blijkt uit de tijdreeksen van het CBS (CBS, 1984), dat van 
de jongeren tussen 14 en 24 jaar in 1960 nog 60% deel uitmaakte van de 
werkende bevolking en in 1980 nog slechts 47%. De daling zit echter vrijwel 
uitsluitend in de groep van 19 jaar en jonger. Verder zijn er meer werklozen 
en arbeidsongeschikten dan vroeger. De werkloosheid was in 1960 I% van de 
beroepsbevolking, in 1980 7o/o. Daarentegen zijn meer vrouwen betaalde 
arbeid gaan verrichten, maar deze ontwikkeling is tot op heden niet zo 
spectaculair verlopen. Tussen 1960 en 1980 steeg het aandeel van vrouwen in 
de beroepsbevolking van 22% naar 34%. Overigens is het nog maar de vraag 
of het voor tijdbesteding veel uitmaakt of jongeren beroepsarbeid verrichten 
dan wel op school zitten, en of vrouwen onbetaald in het huishouden werken 
dan wel betaald daarbuiten. Wat betreft de onbetaalde arbeid die vaak aan 
vrouwen in het huishouden is toebedeeld, lijkt wel een vermindering 
aannemelijk, die samenhangt met het gedaalde kindertal en de mechanisering 
van de huishoudelijke taken. Wat betreft het kindertal verloopt de ontwikke
ling heel scherp: het aantal levendgeborenen liep tussen 1960 en 1980 terug 
met van 170 naar 90 per 1000 vrouwen onder de 45 (CBS, 1984: 28). In 
hoeverre en nu meer of minder tijd ter beschikking is, blijft bij deze 
tegenstrijdige ontwikkelingen onduidelijk. 
Wat betreft de tijd besteed aan consumptie heeft zich echter een duidelijke 
ontwikkeling naar een groeiende tijdsdruk voorgedaan. De belangrijkste trend 
bij de beperking van de tijd die beschikbaar is voor cultuur, is de sterke groei 
van de gemiddelde consumptie in de afgelopen decennia. Deze veronder
stelling berust op het feit dat het reële inkomen sterk gestegen is en daarnaast 
de alternatieven voor tijdbesteding door andere kanalen dan cultuur, zoals de 
massamedia, sterk zijn toegenomen. Deze ontwikkelingen wegen al gauw op 
tegen de ruimer ter beschikking gekomen vrije tijd door arbeidstijd
verkorting, werkloosheid en gezinsverdunning. Zo heeft het SCP (1980) 
berekend dat alleen al de tijd besteed aan de televisie en de auto voldoende 
zijn om de reële verkorting van arbeidstijd in de afgelopen 20 jaar te 
consumeren. 
In het hiervolgende is niet getracht een nauwkeurige kwantitatieve schatting 
te maken van deze ontwikkelingen in het gemiddelde tijdbudget, maar 
volstaan met de aanname dat de invloed van de toegenomen consumptie
mogelijkheden verreweg het sterkst is geweest en de tijdsdruk daarom eerder 
groter is geworden dan kleiner. Deze veronderstelling komt overeen met die 
in de theorieën over tijdbesteding van Linder ( 1970) en Becker & Michael 
( 1976) is weergegeven en is impliciet gehanteerd in de vrijetijdshoofdstukken 
van de Sociaal en Culturele Rapporten (SCP, 1978; Ganzeboom, 1984c). Een 
gevolg van deze toegenomen tijdsdruk is dat de tijd besteed aan culturele 
activiteit afneemt. Dit geldt met name voor de meer tijdintensieve vormen van 
cultuurdeelname. Constateringen uit de Sociaal en Culturele Rapporten wijzen 
op de tendens om steeds meer 'incidenteel' in tegenstelling tot 'regelmatig' aan 
culturele activiteiten deel te nemen, verschillende activiteiten te combineren, 
het gebruik te individualiseren via thuisconsumptie en tenslotte absoluut 
steeds minder cultuur te consumeren. 

De volgende vraag is dan of deze ontwikkelingen zich in dezelfde mate 
hebben voorgedaan binnen alle sociale groepen, of dat er verschillen in 
deelname zijn opgetreden die relevant zijn voor de sociale cultuurspreiding. 
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Een aannemelijke veronderstelling daarover is dat dankzij de groei van het 
reëel beschikbaar inkomen en de inkomensnivellering de consumptie
mogelijkheden van de lagere inkomensgroepen sneller zijn toegenomen dan 
die van de hogere inkomensgroepen. Andere en nieuwe recreatieve en uit
gaansmogelijkheden zijn binnen het bereik van de lagere inkomensgroepen 
gekomen. Te denken valt daarbij aan buitenlandse vakanties en weekend
vakanties. Dienovereenkomstig zal de tijdsdruk onder de lagere inkomens
groepen het sterkst zijn toegenomen. Een consequentie van deze gedach
tengang is dat hierdoor cultuurspreiding naar inkomensgroep wellicht is 
afgenomen. 
Een ontwikkeling die in dit kader van groot gewicht lijkt, is de groei van 
substituutgoederen, waarbij met name de televisie. De televisie was in 1955 
een nog vrijwel onbekend fenomeen, in 1962 had slechts een minderheid van 
de huishoudens een toestel, maar daarna groeide zowel het aantal huishoudens 
met een toestel als de uitzendtijd tamelijk snel naar een verzadigingspunt. In 
recentere periode is de kleurentelevisie ingevoerd, de zendtijd uitgebreid en 
heeft tenslotte de video tamelijk snel ingang gevonden (van Oo/o in 1975 naar 
23% in 1985). Televisie kijken is een substituut voor cultuurdeelname, maar 
is dat niet voor iedereen in gelijke mate. Gezien de aard van het vertoonde is 
de substituutrelatie sterker voor eenvoudige vormen van cultuurdeelname en 
tevens sterker voor avondbestedingen, zoals theater- en concertbezoek. 
Consequentie hiervan is dat de mogelijkheid tot alternatieve tijdbesteding in 
de lagere statusgroepen in het algemeen (ook voor lager opgeleiden) relatief 
sterker is toegenomen. 

Het is lastig om de resultante van al deze ontwikkelingen binnen één trend 
te comprimeren. De overheersende ontwikkeling in het tijdbudget lijkt mij 
dat de toegenomen consumptiedruk tot een afname van culturele consumptie 
heeft geleid en dan met name voor de tijdintensieve (uitgaans- )vormen. De 
omvang van de publieksgroepen van de culturele activiteiten zal, als die een 
functie van het tijdbudget is, een dalende tendens vertonen. De individuele 
thuisconsumptie heeft geleidelijk de plaats van het collectief uitgaansgedrag 
ingenomen. Het is daarbij aannemelijk dat deze ontwikkeling zich sterker 
heeft voorgedaan voor de lagere in komeosgroepen dan voor de hogere. De 
groei van de massamedia doet verwachten dat ook de lager opgeleiden in 
sterkere mate zijn weggebleven (uit theater en bioscoop) dan hoger 
opgeleiden. 

7 .2.2. Prijzen en geldbudgetten 

De belangrijkste ontwikkelingen voor het beschikbaar inkomen zijn in de 
vorige paragraaf genoemd. In de laatste decennia is er een sterke groei van ~et 
beschikbare inkomen opgetreden. In de periode tussen 1960 en 1980 groeide 
de koopkracht met 52o/o (CBS, 1984). De groei van het inkomen is in de lagere 
inkomensgroepen relatief groter geweest dan in de hogere, zodat zich tevens 
een inkomensherverdeling heeft voorgedaan (Pen & Tinbergen, 1977). De 
directe gevolgen voor de culturele consumptie zijn eenvoudig te bede~ ken: het 
inkomen is in afnemende mate een belemmering voor consumptie en de 
verschillen in cultuurconsumptie tussen inkomensgroepen zullen op grond van 
dit effect afnemen. Dat er daarnaast indirecte effecten van de inkomensgroei 
optreden, namelijk via het niveau van alternatieve consumpties en het daaraan 
verbonden tijdbeslag, is in de vorige paragraaf uiteengezet. 
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Wat betreft de prijs van het aanbod lijken zich geen belangrijke ontwikke
lingen te hebben voorgedaan die in strijd zijn met de veronderstelde werking. 
Veel onderzoek naar prijsontwikkeling bestaat bij mijn weten niet, maar 
waarschijnlijk zijn de reële prijzen van culturele consumpties in de afgelopen 
decennia eerder gedaald dan gestegen (Goudriaan, 1984). Een belangrijke 
ontwikkeling op dit gebied lijkt de prijs van het bibliotheeklidmaatschap en 
de uitleningen, die in de loop der tijd tot nihil zijn gereduceerd, althans voor 
jongeren. 

7.2.3. Complexiteit en informatiecapaciteit 

Op het gebied van informatiecapaciteit heeft zich een belangrijke ontwik
keling voorgedaan, die (op zichzelf) doet verwachten dat de gemiddelde deel
name zal toenemen. De verwachting is namelijk dat over het geheel genomen 
de algemene culturele vaardigheden in de bevolking zijn toegenomen. De 
belangrijkste factor die daaraan heeft bijgedragen, is het sterk gestegen 
opleidingspeil van de Nederlandse bevolking. Deze stijging is het best af te 
lezen aan de hierna te analyseren surveys (zie ook tabel6.1). Voor de periode 
tussen 1962 en 1980 zijn er gegevens over de gehele bevolking tussen 18 en 
64 jaar. Hierbij ging het aandeel van de lager opgeleiden van 47% naar 24%, 
en steeg het aandeel van de hoger opgeleiden van 4% naar 12%. Hoewel de 
vraag kan worden gesteld, in hoeverre de stijging is terug te voeren op de 
inflatie van de gestelde eisen, is het niet onaannemelijk dat de langere 
opleidingen de culturele kennis en vaardigheden hebben bevorderd. Een 
tweede factor die van groot belang kan zijn, is de grote toevloed van cultu
rele informatie via de massamedia en daardoor ook bijdraagt aan de groei van 
de culturele competentie. 
Naast algemene vaardigheden dragen specifieke vaardigheden bij tot de cultu
rele competentie. Daaronder kunnen uiteenlopende zaken als op cultuurdeel
name gerichte onderdelen van het reguliere onderwijs (schoolvoorstellingen; 
muziekles; lessen in literatuurgeschiedenis) en andere op culturele activiteit 
gerichte lessen en gedragingen (muziekscholen, instrument spelen) gerekend 
worden. Hoe het met de ontwikkeling van deze specifieke vaardigheden 
gesteld is, valt moeilijk te zeggen. Een waarschuwing is op zijn plaats om niet 
al te snel aan te nemen dat de algemene groei van het opleidingspeil ook de 
specifieke vaardigheden vergroot heeft. Er zijn zelfs geluiden die stellen dat 
de groei van het onderwijs juist ten koste is gegaan van het culturele klimaat 
op de scholen en de culturele inhoud van het lesprogramma van de middelbare 
scholen. Toch zouden we op basis van de groei van onderwijs wel een groei 
in omvang van cultuurpublieken verwachten. 

Al is de verwachting dat deze ontwikkeling de potentiële omvang van de 
culturele publieksgroepen heeft bevorderd, daarmee hoeft de sociale samen
stelling nog niet veranderd te zijn. Het omgekeerde is eerder te verwachten. 
Immers, meer dan vroeger zal de groep van lager opgeleiden een 'intellectueel 
residu' omvatten van personen die de vaardigheden missen om van het 
culturele aanbod te genieten. Daarom is een daling van de deelname der lager 
opgeleiden niet denkbeeldig. De deelname van de hoger opgeleiden voorzover 
beïnvloed door hun culturele vaardigheid zal daarentegen gelijk zijn gebleven 
of gestegen. Vanuit de invloed van informatiecapaciteit op deelname is een 
ongelijker worden van de deelname eerder te verwachten. 
Ook op het gebied van de complexiteit van het aanbod kunnen zich ontwik-
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kelingen hebben voorgedaan die mogelijk van invloed zijn op de omvang en 
sociale samenstelling van publieksgroepen, maar die zijn minder eenduidig 
samen te vatten dan aan de vraagkant. Genoemd is al de tendens om eenvou
digere soorten aanbod binnen het gesubsidieerde circuit te trekken. De 
veronderstelling daarbij is dat het publiek van dit soort accommodaties 
(schouwburgen, concertzalen, musea) zich dan meer sociaal spreidt. Aan de 
andere kant is het zo dat deze ontwikkeling niet voor alle genres in gelijke 
mate geldt. Over het algemeen is er sprake van vergroting en (daarmee 
gepaard gaande) diversifering van het cultureel aanbod. In toenemende mate 
is er sprake een aanbod met voor 'elk wat wils'. Voorzover de vraagstelling in 
de onderzoeken zich richt op een niet naar complexiteit gespecificeerd aanbod 
(hier het geval), is er een zekere trend naar spreiding te verwachten. 
Op één punt laat zich ook een tegengestelde tendens vermoeden. Zo lijkt voor 
het toneel de uitgebreide experimenteerzucht uit de afgelopen decennia een 
trend van groter belang (vergelijk Knuist, 1980; Reijs, 1984). Deze verhoogt 
enerzijds de informatiedrempels, maar staat daarnaast in verband met sociale 
drempels. Het complexere aanbod voltrekt zich gedeeltelijk binnen accom
modaties die zich door omvang en aankleding als 'alternatief' presenteren, 
zodat voor een dergelijk aanbod een verdere exclusivering van het publiek 
naar opleiding te verwachten valt. Wat betreft ontwikkelingen op het gebied 
van informatiecapaciteit is er derhalve geen reden om een verandering van de 
sociale samenstelling van culturele publieksgroepen in de richting van grotere 
cultuurspreiding te verwacht. Eerder is de omgekeerde het geval. 

7 .2.4. Culturele normen en sociale drempels 

Voor de statuscomponent van cultuurdeelname moeten we eerst nagaan hoe 
de objectieve maatschappelijke condities die hieraan ten grondslag liggen, 
zich hebben ontwikkeld. In het voorgaande is een verband gelegd tussen 
statusoverwegingen en de beroepsgroep waarvan men deel uitmaakt. Nu geldt 
voor de beroepenverdeling dat zij omhoog is geschoven, hoewel in mindere 
mate dan de opleidingsverdeling. De meest saillante ontwikkeling is de snelle 
verkleining van de groep van de kleine zelfstandigen en de boeren, twee 
groepen die niet erg cultureel actief zijn. Voor het overige is er een groei van 
de hoofdarbeid ten opzichte van de handarbeid te constateren, met name van 
de hoger geschoolde hoofdarbeid. Vermeldenswaard is voorts de groei van de 
beroepsgroepen die in de vorige hoofdstukken tot de culturele elite zijn 
gerekend, in het bijzonder kunstenaars en onderwijsgevenden. Het wordt 
daarmee duidelijk dat het potentiële cultuurpubliek ook absoluut op basis 
van de beroepsverdeling is toegenomen. Evenals bij de veronderstelde 
effecten van de opleiding geldt dat dit in eerste instantie te merken zal zijn 
aan de omvang van de culturele publieksgroepen. Een veranderde publieks
samenstelling is hieruit niet af te leiden. 
Wanneer we ons verdiepen in de meer subjectieve kant van het statusmecha
nisme, dan is er een ontwikkeling die mogelijk spreiding van de deelname 
doet verwachten. We refereren hier aan de algemene trend naar openheid die 
zich in de Nederlandse samenleving de afgelopen decennia heeft voorgedaan. 
ledereen kan constateren dat het denken in termen van sociale drempels 
inmiddels met taboes omgeven is geraakt. Een sterke nivellering en proli
feratie van leefstijlen is opgetreden. Het is niet langer toegestaan z1ch 
sociaal-exclusief op te stellen en af te zonderen en verder lijken ook de 
respectvolle gevoelens van de lagere statusgroepen voor de gewoonten van de 
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hogere statusgroepen afgenomen te zijn. 
Een consequentie hiervan is dat de sociale drempels rondom culturele acti
viteiten lager geworden zijn en daardoor de deelname sociaal gespreider zou 
zijn geworden. Welke consequenties dit heeft voor de omvang van publieks
groepen, is echter niet gemakkelijk af te leiden. Tegenover het feit dat lagere 
statusgroepen zich niet langer buitengesloten hoeven te voelen en daarom in 
grote getale kunnen toestromen, staat het feit dat in dat geval cultuurdeelname 
noch voor hen, noch voor enig andere sociale groep een uit status
overwegingen aantrekkelijke gedragsvorm is. Deze verklaring is door Gortzak 
(1980) aangevoerd ter verklaring van de daling van de publieksomvang. 
Volgens hem is het traditionele sociale kader van de elite zodanig verbroken, 
da~ de basis voor collectief expressief gedrag in de vorm van schouwburg- en 
con:ertbezoek is weggevallen. Op basis van deze gedachtengang verwachten 
we"·" afnemende invloed van sociale drempels, een grotere sociale spreiding 
van i· "Ubliekssamenstelling en een kleinere publieksomvang. De redenering 
lijkt wat betreft de minder exclusieve pubHekssamenstelling steviger dan voor 
de dalende publieksomvang. 
Bepalende o~twikkelingen hebben zich daarnaast voorgedaan aan de kant van 
het aanbod. Meer dan enig andere cultuurspreidende maatregel van de 
overheid is het streven naar spreiding van accommodaties en uitvoerenden van 
belang geweest. Deze ontwikkeling is het uitvloeisel van de slechting van 
statusdrempels die zich in het algemeen in onze samenleving hebben 
voorgedaan en ook aan de vraagzijde hun invloed doen gelden. In de theaters 
en concertzalen is deze trend terug te vinden in de tossere opstelling van de 
publieksgroepen, de verzachting van de kledingsvoorschriften en -gewoonten 
en in de opkomst van de 'alternatieve vormen' van theater en concert. De 
komst van de Blauwe Zalen, Kunstkarren en Vestzaktheaters die zich 
onderscheiden door hun onorthodoxe presentatie, het verbreken van de 
traditionele omlijsting van het gepresenteerde en de andere plaats die het 
publiek inneemt, heeft elke associatie met sociale drempels in de vorm van 
traditionele deftigheid verbroken. Een redelijke veronderstelling is dat 
daarmee de aantrekking op traditionele statusgroepen verminderd is. De 
sociale spreiding in het publiek van deze instelling zou op basis hiervan veel 
groter moeten zijn dan in de traditionele instelling. In de voorgaande 
paragraaf is gewezen op de ontwikkeling dat de verbreking van de sociale 
drempels gepaard is gegaan met een verhoging van de complexiteitsdrempels. 
Er kunnen daardoor tegengestelde ontwikkelingen aan de gang zijn. 

7 .2.5. Hypothesen en eerdere resultaten 

De voorgaande overwegingen hebben betrekking op zowel de omvang en de 
samenstelling van publieksgroepen. Voor de omvang zijn er twee tegenge
stelde ontwikkelingen te constateren. De toenemende tijdsdruk op de 
consumptie doen een afname van de culturele consumptie veronderstellen, met 
name voor de tijdintensieve uitgaansvormen. Aan de andere kant is het 
potentiële publiek op basis de veranderingen in opleidings- en beroeps
verdelingen en de daarmee gepaarde gaande groei aan culturele vaardigheden 
en statusgebonden motivatie, sterk toegenomen. De enige informatieve 
afleiding die valt te maken, luidt: 
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De omvang van hel publiek vantijdsintensieve culturele activiteiten zal 
ten opzichte van dat van minder tijdintensieve vormen verminderd zijn. 

Voor de publiekssamenstelling laten zich bovenstaande overwegingen het 
gemakkelijkst samenvatten, wanneer men het causaal model voor ogen houdt. 
Hierin zal gelden: 

De invloed van de opleiding op culturele activiteiten zal in de loop 
van de tijd eerder toegenomen dan afgenomen zijn. 

De invloed van het beroep op culturele activiteiten zal in de loop der 
tijd daarentegen eerder zijn afgenomen dan toegenomen. 

De invloed van het inkomen zal, voorzover aanwezig, zijn verdwenen 
voorzover hel een zaak van geldbesteding is; door de invloed van tijd
besteding zal de invloed van het inkomen stabiel zijn gebleven of zelfs 
gestegen kunnen zijn. 

Naar de ontwikkelingen in sociale samenstelling van culturele publieksgroepen 
is een aantal malen eerder onderzoek verricht. Geen van deze analyses heeft 
echter een duidelijk licht op deze zaken kunnen werpen. In een eerdere 
publicatie (Ganzeboom, 1984b) heb ik een vergelijking gemaakt tussen de 
door Lamroers (CBS, 1959c) gepubliceerde tabellen uit het Vrijetijdsonder
zoek 1955/1966 en de gegevens van het Leefsituatieonderzoek. De bevinding 
was dat de sociale samenstelling van culturele publieksgroepen in deze periode 
( 1955-1977) zeker niet meer gespreid was geworden en dat eerder het 
omgekeerde het geval is. De gegevens uit 1955/1956 staan echter maar 
gedeeltelijk ter beschikking en de conclusie moet daarom met voorzichtigheid 
worden gehanteerd. Bakker (1987) bereikte dezelfde conclusie (weinig 
verschillen, zo mogelijk exclusivering) uit de vergelijking van de gegevens 
van het Leefsituatieonderzoekingen uit 1974 en 1983. Deze gegevens zijn 
goed met elkaar vergelijkbaar, maar het betreft maar een betrekkelijk korte 
periode en wellicht -- voorzover spectaculaire ontwikkelingen in cultuur
spreiding aangaat -- niet helemaal een gelukkige periode. 

7.3. Veranderingen tussen 1962 en 1980[2] 

Voor de historische vergelijking van omvang en samenstelling van culturele 
publieksgroepen zijn we als beginpunt aangewezen op cje gegevens van het 
CBS Vrijetijdsonderzoek 1962. Deze gegevens uit 1962 zijn verzameld door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (N=I012). Ter vergelijking is gekozen 
voor het Tijdbestedingsonderzoek van 1980. Gegeven het feit dat er voorkeur 
bestond voor een zo recent mogelijk bestand ter vergelijking, waren er in 
beginsel verschillende andere bestanden mogelijkheden geweest, zoals het 
LS083 en het A V079. Hier is voor het TB080 gekozen omdat het de grootste 
vergelijkingsmogelijkheden biedt. We maken de vergelijking zo scherp 
mogelijk door de aangetroffen informatie via hercodering tot grotere 
vergelijkbaarheid van variabelen te komen. Desondanks zal blijken dat ook 
hier onvergelijkbaarheden optreden. 

(2) De analyses in deze paragran.f zijn een herbewerking van analyses gerapporteerd in Kalmijn 
& Ganzeboom (1987). 
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Tabel 7.1: Veranderingen in de verdeling van vier onafhankelijke variabelen tussen 
1962 en 1980 (CBS62, N=914; TB080, N=2362). 

1962 1980 
OPLEIDING 

( 1) Lager onderwijs 47% 24% 
(2) Lbo 16% 29% 
(3) Mulo, mavo 15% 18% 
(4) Mbo, havo, hbs, vwo 19'-' 16% 
(5) Hbo, wo 4% 12% 

Gemiddelde 2.16 2.62 ·8.72. 
StEmdaardafwi j king 1.29 1.33 
Percentage geen waarde 2% 4% 

BEROEPSSTATUS 
(1) Boeren 8% 3% 
(2) Arbeiders 39% 33% 
(3) Kleine zelfstandigen 12% 4% 
(4) Lagere employés 21% 20% 
(5) Middelbare employés 11% 30% 
(6) Hogere beroepsbeoefenaren 10% 10% 

Gemiddelde 3.18 3.72 -8.19 1t 

Standaardafwijking 1.48 1.48 
Percentage geen waarde 23% 11% 

INKOMEN 
Gemiddelde (in guldens 1962) 6404 9713 
Standaardafwijking 3301 3681 
Variatiecoëfficiënt .51 .37 
Percentage geen waarde 18% 23% 

LEEFT IJO 
Gemiddelde 45 43 ns 
Standaardafwijking 17 17 

significant bij p<.001, tweezijdige toets, gepoolde variantieschatting. 

7.3.1. Veranderingen in de onafhankelijke variabelen 

De eerste onafhankelijke variabele is de opleiding die in vijf niveaus geco
deerd. De opleidingsniveaus die identiek worden geacht, zijn te vinden in 
tabel 7.1. Het gemiddelde opleidingsniveau blijkt in de 18 jaar significant te 
zijn toegenomen. Verschuivingen zijn er vooral in de laagste twee onderwijs
groepen en in de hoogste groep. Het percentage mensen met een hogere 
beroepsopleiding of een wetenschappelijke opleiding is verdrievoudigd. 
Verder is de groep mensen met alleen lager onderwijs gehalveerd en de groep 
mensen met een lagere beroepsopleiding bijna verdubbeld. 
De tweede onafhankelijke variabele is de beroepsstatus. De status van een 
respondent is afgemeten aan de status van zijn of haar beroepsgroep. 
Gehuwde vrouwen zonder beroep zijn weer gecodeerd volgens het beroep van 
hun man. De basis van de codering verschilt enigszins tussen de beide 
bestanden. In het TB080 is een indeling naar 'sociale groep' opgenomen, 
waarvoor geen andere informatie beschikbaar is dan de labels. In 1962 hebben 
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we de viercijferige beroepencode, die zo goed mogelijk naar deze labels is 
teruggecodeerd. In de analyse is de beroepsstatus als metrische variabele 
opgenomen. De boeren hebben daarbij de laagste status gekregen omdat hun 
culturele activiteit bijzonder laag is. Als een respondent geen beroep heeft 
(gehad) maar wel een partner met een beroep, is de status gebaseerd op de 
beroepsgroep van de partner. Andere mensen zonder een beroep, zoals alleen
staande huisvrouwen en studenten, krijgen geen waarde op de variabele. Uit 
tabel 7.1 blijkt het gemiddelde van de aldus gecodeerd beroepsstatus 
significant te zijn gestegen. Het aantal boeren en zelfstandigen is afgenomen 
terwijl het aantal middelbare employés flink is gestegen. Het aantal arbeiders, 
lagere employés en hogere beroepsbeoefenaren is ongeveer gelijk gebleven. 
De derde variabele is het inkomen. In 1962 is gevraagd naar het inkomen van 
de hoofdkostwinner, in 1980 is gevraagd naar het netto huishoudinkomen. 
Gezien het gering aantal werkende vrouwen in 1962 is het verschil in beteke
nis tussen deze twee variabelen niet zo groot. In 1962 is er geen onderscheid 
gemaakt in bruto en netto inkomen. Door dit verschil in vraagstelling zal het 
verschil tussen het gemiddelde inkomen in 1962 en dat in 1980 groter zijn dan 
in werkelijkheid. Het netto inkomen in guldens per jaar blijkt vanaf 1962 
enorm gestegen, maar de prijzen van consumptiegoederen zijn mee gestegen. 
Uit tijdreeksen van het CBS blijkt dat de prijzen voor de consumptie van een 
werknemersgezin met een inkomen beneden de ziekenfondsgrens in 1978 2.78 
keer zo hoog zijn als in 1962 (CBS, 1979a). Het inkomen in 1980 is daarom 
gedeeld door 2.78. Na deze correctie blijkt het gemiddelde inkomen reëel te 
zijn toegenomen met een factor 1.5. Een maat voor de mate van inkomens
ongelijkheid is de variatiecoëfficiënt (standaarddeviatie/gemiddelde). Deze is 
-- overeenkomstig de stellingen van Pen & Tinbergen (1977) -- behoorlijk 
teruggelopen, namelijk van 0.51 naar 0.37. 
De laatste twee onafhankelijke variabelen zijn de leeftijd en de urbanisatie. 
De leeftijd is geschaald in eenheden van tien jaar. Urbanisatie kent vijf 
klassen. De gemiddelde leeftijd is in de twee jaren nagenoeg identiek. Verder 
blijkt uit tabel 7.1 dat het aantal inwoners van de middelgrote steden in de 
loop der tijd is toegenomen. 

7.3.2. Publieksomvang 

Uit de gegevens zijn vijf vormen van culturele activiteit geselecteerd: 
museumbezoek, theaterbezoek, bioscoopbezoek, het lezen van boeken en het 
bespelen van een muziekinstrument. Tabel 7.2 geeft van de formuleringen van 
de vragen een overzicht. Deze is over museum-, bioscoop-, en theaterbezoek 
in de twee bestanden niet helemaal identiek. In 1962 is gevraagd wanneer men 
voor het laatst een culturele instelling bezocht en in 1980 hoeveel keren per 
jaar men een culturele instelling bezocht. Deze twee formuleringen zijn ons 
inziens redelijk vergelijkbaar. De variabelen museumbezoek en theaterbezoek 
geven aan of men al dan niet de laatste drie maanden een bezoek heeft 
gebracht. De variabele bioscoopbezoek geeft aan of men de afgelopen maand 
een bezoek heeft gebracht. De vragen naar het lezen van boeken zijn in de 
beide bestanden wel identiek. De variabele boekenlezen geeft aan of men de 
laatste maand een boek heeft uitgelezen. De vragen naar het bespelen van 
muziekinstrumenten zijn nagenoeg identiek. Er is gevraagd naar het soort 
muziekinstrument dat bespeelt wordt, waarbij er meerdere muziekinstrumen
ten konden worden opgegeven. In 1962 is slechts één muziekinstrument 
gecodeerd. De muziekinstrumenten hebben we verdeeld in twee groepen 
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Tabel 7.2: Formulering vragen naar cut turele activiteiten in CBS62 en TBOSO. 

CBS62 

THEATERBEZOEK 
Hebt u in de afgelopen drie maanden 
één of meermalen een uitvoering 
door het beroepstoneel bezocht? 
Hebt u in de afgelopen drie maanden 
één of meermalen een uitvoering 
door een beroepsorkest bezocht'? 

MUSEUMBEZOEK 
Hebt u in de afgelopen drie maanden 
één of meermalen een museum bezocht? 

BIOSCOOPBEZOEK 

\.lanneer bent u voor het laatst 
naar de bioscoop geweest? 

BOEKEN LEZEN 

Bent u in de afgelopen maand 
klaargekomen met het tezen van een 
boek? 

MUZIEKINSTRUMENT SPELEN 
Bespeelt u zet f een muziekinstrument 
of zingt u in een zangclubje of 
zangvereniging of doet u beide of 
geen van beide? \./elk instrument of 
of instrumenten bespeelt u? 

TBOBO 

THEATERBEZOEK 
Kunt u mij zeggen hoe vaak u gaat 

naar: toneel, concert, opera, cabaret, 
musical'? 

MUSEUMBEZOEK 
Kunt u mij zeggen hoe vaak u gaat 
naar: museum, tentoonstelt ing? 

B !OSCOOPBEZOEK 

Kunt u mij zeggen hoe vaak u gaat 
naar: bioscoop? 

BOEKEN LEZEN 

Heeft u de afgelopen maand voor studie 
of ontspanning èén of meerdere boeken 
vol Ledig uitgelezen? 

MUZ 1 EK! NSTRUMENT SPELEN 
Bespeelt u een muziekinstrument'? 
Doet u dat individueel, in vereni-
g i ngsverband of in ander verband? 
(voor elk muziekinstrument genoteerd) 

Tabel 7.3: Frequentieverdelingen van deelname aan vijf culturele activiteiten in 1962 
en 1980 (CBS62, N=914; TB080, N=2362). 

1962 1980 % verandering 
THEATERBEZOEK 
bezoek afgelopen drie maanden 14% 16% + 14% 

MUSEUMBEZOEK 
bezoek afgelopen drie maanden 12% 17"1. + 42% 

BIOSCOOPBEZOEK 
bezoek afgelopen maand 14% 8% • 42% 

BOEKEN LEZEN 
afgelopen maand boek uitgelezen 49% 51% + 4% 

GEMAKKEU JK 1 NSTRUMENT 4% 10% +150% 
(accordeon, harman i ca, harmonium, 
blokfluit, gitaar, slagwerk, orgel) 

MOEILIJK INSTRUMENT 7"1. 7"1. 0% 
(piano, blaasinstrumenten, 
strijkinstrumenten) 
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(variabelen): muziekinstrumenten waarvan het bespelen niet erg moeilijk te 
leren is (blokfluit, gitaar, orgel en slagwerk) en muziekinstrumenten waarbij 
dat wel het geval is (piano, strijkinstrument, hout- en koperblaasinstrument). 
ln de incidentele gevallen in het TB080, waarin men meerdere muziekinstru
menten bespeelde zijn we uitgegaan van het moeilijkste muziekinstrument. 
Uit tabel 7.3 blijkt dat er bij twee culturele activiteiten sprake is van een 
sterk toegenomen populariteit: het museumpubliek is met de helft toegeno
men en het aantal mensen dat een gemakkelijk muziekinstrument bespeelt is 
meer dan verdubbeld. Twee culturele publieksgroepen zijn licht in omvang 
toegenomen: het percentage mensen dat de afgelopen maand een boek heeft 
uitgelezen en het percentage mensen dat de afgelopen drie maanden een 
theater heeft bezocht. De enige culturele activiteit die volgens onze gegevens 
van 1962 tot 1980 minder populair is geworden is het bekijken van films in 
de bioscoop. Het aantal mensen dat de laatste maand naar de bioscoop is 
geweest is sterk gedaald. Over het algemeen lijkt het erop dat het cu ltu or
publiek in omvang is toegenomen. Alleen het bioscooppubliek neemt in 
omvang af, alle andere culturele activiteiten zijn in 18 jaar juist meer in de 
belangstelling komen te staan. 
Deze cijfers komen slechts gedeeltelijk overeen met de resultaten uit cultu
rele statistieken (CBS, 1979a, 1984). Volgens de statistiek is het bioscoop
publiek in dezelfde periode in omvang afgenomen en het museumpubliek in 
omvang toegenomen, wat ook uit de hier gepresenteerde enquêtegegevens naar 
voren komt. Voor het bezoek aan theater geldt een dergelijke overeenkomst 
tussen statistiek en surveys niet. Volgens de culturele statistiek is het bezoek 
aan het (gesubsidieerde) theater sterk afgenomen, volgens de beide surveys 
niet. Het verschil in resultaat is zeer waarschijnlijk te wijten aan verschillen 
in de enquêtevragen. De formulering in 1980 is ruimer waardoor het cijfer uit 
1980 ten opzichte van dat uit 1962 te hoog is. Tenslotte blijkt uit de culturele 
statistieken dat het aantal verkochte boeken sinds tijden kleine schomme
lingen vertoont, maar maakt het aantal uitleningen uit de bibliotheek heeft 
een sterke stijging door. De steekproefcijfers over het aantal mensen dat de 
afgelopen maand een boek heeft uitgelezen geeft deze stijging maar zeer ten 
dele weer. 

7 .3.3. Publickssamenstelling 

In deze paragraaf gaan we met behulp van regressievergelijkingen (tabel7.4) 
na hoe groot de invloed van de onafhankelijke variabelen op verschillen in 
cultuurdeelname tussen individuen is. Teneinde de veranderingen in 
samenstelling van de culturele publieksgroepen te analyseren vergelijken we 
ongestandaardiseerde lineaire regressiemodellen. Omdat de afhankelijke 
variabelen proporties zijn, is de interpretatie van deze effecten relatief 
eenvoudig. Het effect, met 100 vermenigvuldigd, laat de verschillen tussen 
groepen in percentages deelname aan een culturele activiteit zien, gegeven de 
invloed van andere variabelen. Een effect van opleiding van 0.05 betekent 
bijvoorbeeld dat er in elke opleidingsgroep 5% meer deelnemers zijn dan in 
de daaronder liggende opleidingsgroep, rekening houdend met de invloed van 
de status, het inkomen, de urbanisatie en de leeftijd. In de ongestandaar
diseerde vergelijkingen zijn de onafhankelijke variabelen gecentreerd rondom 
gemiddelde 0. Gegeven het feit dat er vijf opleidingsgroepen zijn, impliceert 
dot een verschil in deelname tussen de hoogst en laagst opgeleiden van 20%. 
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Tabel 7.4: Regres si evergelijkingen met theater, museum, bioscoop, boeken lezen, 
muziekinstrument bespelen als afhankelijke variabelen; correlaties en (on)gestan· 
daardiseerde regressiecoëfficiënten (CBS62, N=914; TBOSO, N=2362). 

BEZOEK AAN HET THEATER AFGELOPEN DRIE MAANDEN 
1962 1980 
r B B r B B DIF 

LEEFTIJD/10 ·.08 ·.006 (.009) ·.03- .03 .009 (.006) .o3-
OPLEIDING .zs .048 ( .013) .18 .18 .030 ( .008) .11 
STATUS .19 .014 (.011) .06- .18 .012 ( .007) .os-
I NKOMEN/1 000 .20 .010 ( .OOS) .10- .19 .014 ( .003) .14 
URBANISATIE .07 .010 ( .011) .04- .04 .013 (.009) .04-
GEMIDDELD .14 .16 

BEZOEK AAN HET MUSEUM AFGELOPEN DRIE MAANDEN 
1962 1980 
r B B r B B DIF 

LEEFTIJD/10 -.03 -.001 ( .009) -.01- -.07 -.012 ( .007) -.os-
OPLEIDING .18 .ozs (.02S) .10 .23 .046 ( .008) .16 
STATUS .21 .029 ( .010) .14 .16 .oos ( .008) .oz-
I NKOMEN/1 000 .1S .006 (.OOS) .06- .19 .013 ( .003) .12 
URBANISATIE .07 .D08 ( .010) .03- .03 .011 (.009) .03-
GEMIDDELD .12 .17 

BEZOEK AAN DE BIOSCOOP AFGELOPEN MAAND 
1962 1980 
r B B r B B DIF 

LEEFTIJD/10 -.zo -.049 (. 009) -.24 -.26 -.osz (.OOS) ·.32 
OPLEIDING .20 .039 (.013) .1S .1S .021 ( .006) .10 
STATUS .13 .007 ( .011) .03- .02 -.ooo <.oos> .oo-
INKOMEN/1000 .09 .000 ( .OOS) .oo- .01 -.002 (.002) •• 03-
URBANISATIE .13 .031 ( .011) .11 .13 .03S (.006) .13 
GEMIDDELD .14 .14 

AFGELOPEN MAANO BOEK UITGELEZEN 
1962 1980 
r B B r B B Dl F 

LEEFTIJD/10 -.08 -.027 ( .014) -.09 -.13 •• 04S ( .009) - .1S + .. 
OPLEIDING .21 .048 ( .018) .12 .zs .067 ( .011) .18 
STATUS .23 .048 (.016) .14 .17 .027 (.010) .08 
I NKOMEN/1 000 .14 .006 (.007) .06- • 13 .003 ( .004) .oz-
URBANISATIE .07 .014 ( .016) .03- .06 .023 ( .012) .os-

GEMIDDELD .49 .S1 

BESPELEN VAN EEN GEMAKKEU JK INSTRUMENT 
1962 1980 

B B r B B DIF 
LEEFTIJD/10 -.13 •. 01S ( .OOS) -.13 -.13 ·.022 (.OOS) -.13 
OPLEIOING .11 .011 ( .007) .or .12 .026 (.007) .12 
STATUS .os .010 ( .006) .01- .02 ·.003 (.006) - .oz-

I NKOMEN/1 000 .06 .000 (.003) .oo- .01 -.004 (.002) ·.os-

URBANISATIE •• 00 •. 001 ( .006) -.01- .. 00 .000 (.007) • oo-

GEMIDDELD • 04 .10 
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Tabet 7.4 (vervolg): Regressievergelijkingen met theater, musellll, bioscoop, boeken 
Lezen, muziekinstrt..ment bespelen als afhankelijke variabelen; correlaties en 
(on)gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (CBS62, N=914; TB080, N=2362). 

BESPELEN VAN EEN MOEILIJK INSTRUMENT 
1962 1980 
r B B r B B OIF 

LEEFTIJ0/10 -.06 -.004 (.007) -.03- .01 .003 (.OOS) .oz-
OPLEIDING .17 .029 ( .009) .1S .19 .034 ( .008) .17 
STATUS .14 .016 (.008) .09 .11 -.003 (.005) • .oz-
I NKOMEN/1000 .os -.005 (.004) -.06- .13 .006 (.002) .08 
URBANISATIE .03 .001 ( .008) .01- .04 .008 ( .006) .03-
GEMIDDELD .07 .07 

D! F: significantietest op verschil tussen vergelijkingen; - niet significant (p<.OS). 

Dat heeft tot gevolg dat het intereepi van de regressievergelijking gelijk is 
aan het gemiddelde van de afhankelijke variabelen. De onafhankelijke 
variabelen zijn voor deze analyse gecentreerd rondom gemiddelde 0. Dit heeft 
als gevolg dat de constante uit de ongestandaardiseerde regressievergelijkingen 
gelijk is aan de waargenomen proportie deelnemers. 
Uit de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten blijkt dat opleiding de 
grootste invloed heeft. De invloed van de opleiding is het grootst op het lezen 
van boeken en het bezoeken van het museum (namelijk 5%-7% per catego
rie). De invloed is het kleinst op het bespelen van een gemakkelijk muziekin
strument (2%-3%). Het bespelen van een gemakkelijk muziekinstrument staat 
minder sterk onder invloed van de opleiding dan het bespelen van een 
moeilijk muziekinstrument. De invloed van de beroepsstatus is over het 
algemeen geringer dan die van de opleiding en loopt uiteen van 0% (bioscoop) 
tot 2.7% per statuscategorie (er zijn echter 6 statuscategorieën tegen 5 oplei
dingscategorieën). Effecten van het inkomen treden alleen op bij theater- en 
museumbezoek. Deze effecten zijn positief, hetgeen spreekt tegen een 
tijdsdrukinterpretatie van het inkomenseffect De urbanisatie heeft slechts 
kleine effecten op de deelname aan culturele activiteiten. De effecten zijn wel 
in de voorspelde richting: per urbanisatiecategorie is het verschil in deelname 
in de orde van I% tot 3%. 
Hierna bespreken we in hoeverre de effecten van de onafhankelijke variabe
len op de deelname aan culturele activiteiten zijn veranderd door de 
overeenkomstige ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten met elkaar te 
vergelijken. In de laatste een na laatste kolom van tabel 7.4 is met'+' en'-' 
aangegeven of het een ontwikkeling in de richting van kleinere of grotere 
cultuurspreiding is. Een groter effect van een variabele duidt immers op een 
geringere spreiding. Men kan met behulp van de standaardfouten van de 
engestandaardiseerde regressiecoëfficiënten nagaan of de veranderingen 
significant zijn. De vuistregel is dat een verschil significant is als het groter 
IS dan de som van de beide standard errors. De uitslag hiervan is in de laatste 
kolom aangegeven. 
De veranderingen in de effecten van opleiding vertonen geen eenduidig beeld . 
De effecten van opleiding op theater- en bioscoopbezoek zijn licht gedaald . 
Daarentegen zijn de effecten van opleiding op het lezen van boeken en het 
museumbezoek gestegen. De sterkste stijging heeft plaatsgevonden bij het 
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bespelen van een gemakkelijk muziekinstrument. De verschillen tussen oplei
dingsgroepen zijn weliswaar niet erg groot maar wel meer dan verdubbeld 
(van 1.1% naar 2.6%). De een na grootste stijging doet zich voor bij museum
bezoek. Het verschil in percentage deelname tussen de hoogste en laagste 
opleidingsniveaus is toegenomen van 12.5% tot 23%. De stijging van het effect 
op het lezen van boeken is niet erg sterk. Van al deze verschillen is er echter 
geen significant. Opvallend is dat juist waar dit het meest verwacht was, bij 
bioscoopbezoek, geen verdere exclusivering naar opleiding is opgetreden. De 
hypothese dat de verschillen tussen opleidingsgroepen in culturele vaardig
heden en derhalve het verschil in culturele activiteit groter zijn geworden 
vindt derhalve geen bevestiging. 
De veranderingen van de effecten van beroepsstatus vertonen een eenduidiger 
beeld. Voor alle culturele activiteiten is het statuseffect afgenomen. Het 
sterkst is dit het geval bij het bespelen van muziekinstrumenten. In 1980 zijn 
de in 1962 overigens niet erg grote verschillen tussen statusgroepen verdwe
nen. Ook bij het bioscoop- en museumbezoek is de daling sterk. In 1962 
bedroegen de verschillen tussen de hoogste en laagste statusgroepen nog 4% 
en 17%, in 1980 zijn de verschillen bijna verdwenen (0% en 3%). Het effect 
op het lezen van boeken is minder sterk gedaald. Deze bevindingen komen 
overeen met onze hypothese over een afnemende ongelijkheid naar status. 
Opvallend is dat in de meeste gevallen een afname van het statuseffect 
samengaat met een toename van het opleidingseffect. De ongelijkheid is 
hiermee niet verdwenen maar veranderd van aard. 
De veranderingen van de effecten van inkomen komen nauwelijks overeen 
met de hypothese, dat de verschillen kleiner moeten zijn geworden, dan wel 
negatief zijn geworden. In tegenstelling tot de verwachting zijn de effecten 
op het theater- en museumbezoek gestegen. Elke 1000 gulden verschil in 
inkomen gaat in 1980 samen met ongeveer 1.5% meer theater- en museum
bezoek. Het effect op het bespelen van een moeilijk muziekinstrument is 
zwak positief geworden terwijl het eerst zwak negatief was. Het effect op het 
bespelen van een gemakkelijk muziekinstrument is echter zwak negatief 
geworden. Het effect van inkomen op het lezen boeken was in 1962 al niet 
sterk en is in 1980 verder afgenomen. 
Van belang is tenslotte in welke mate er een invloed van urbanisatie is en in 
welke mate die veranderd is over de tijd. De urbanisatiegraad staat in beide 
bestanden alleen met het bioscoopbezoek in significant verband en dat is even 
sterk gebleven in de verstreken periode. Het verschil in percentage bioscoop
bezoekers tussen de plattelandsgemeenten (urbanisatie~!) en Amsterdam 
(urbanisatie~5) bedraagt volgens deze modellen ongeveer 14%. 
Opmerkelijk tot slot is het sterker negatief geworden effect van leeftijd op 
bioscoopbezoek. Het bioscooppubliek is in 1980 gemiddeld veel jonger dan in 
1962. De gemiddelde leeftijd van mensen die de afgelopen maand de bioscoop 
hebben bezocht is in 1962 36 jaar en in 1980 28 jaar. We hebben voor deze 
ontwikkeling geen verklaring. 
Het totaalbeeld is dat de verschillen tussen de bestanden alle betrekkelijk 
gering zijn en in verreweg de meeste gevallen niet significant. 

7 .4. Conclusies 

Een duidelijk trend naar verandering in samenstelling van culturele publieks
groepen is uit deze vergelijking van gegevens van 1962 en 1980 moeilijk te 
halen. Het duidelijkst treedt de vermindering van het effect van beroepsstatus 
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aan de dag. Ze treedt bij alle zes onderzochte cultuurvormen op en het 
verschil is drie keer afzonderlijk statistisch significant. Die uitslag is 
overeenkomstig de veronderstellingen dat de bepaaldheid van culturele 
activiteit door opvolging van normen binnen statusgroepen door de tijd heen 
vermindert. Wat betreft opleiding vinden we maar vier van de zes keer de 
gehypothetiseerde grotere ongelijkheid. Dit is echter slechts statistisch 
significant in één van deze vier afzonderlijke gevallen en treedt niet op in het 
geval waarin dit het meest voor de hand lag (bioscoopbezoek). Wat betreft 
inkomen is het patroon het meest erratisch. Op dit punt lijkt echter de 
belangrijkste conclusie voor het cultuurspreidingsbeleid dat de verschillen in 
inkomen tussen cultureel actieven en cultureel inactieven zeer klein zijn. Het 
cultuurspreidingsbeleid heeft in iedere geval in die zin een succes gehad: de 
prijzen zijn geen reden voor de mensen om weg te blijven. Maar dat was in 
1962 kennelijk ook al niet het geval. 
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Hoofdstuk 8 

CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

Het doel van het in dit boek gerapporteerde onderzoek was de vraag te 
beantwoorden welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor de ongelijke 
deelname van individuen, aan culturele activiteiten, in het bijzonder ook zoals 
die blijken te bestaan tussen leden van groepen met een verschillende sociale 
status. Na een verkenning van het reeds eerder verrichte onderzoek in 
hoofdstuk 2 werd als eerste stap ter beantwoording van deze vraag in 
hoofdstuk 3 een verklarende theorie van cultuurdeelname naar voren 
gebracht, waarin vier determinanten van culturele activiteit werden onder
scheiden. Alle vier hebben betrekking op zowel de verschillen tussen 
potentiële deelnemers als op kenmerken van de activiteiten. Het zijn: 
- de beschikbare tijd en de voor deelname vereiste tijd, 
- het besteedbaar inkomen en de voor deelname te betalen geldprijs, 
- vaardigheid in het verwerken van culturele informatie en de complexiteit 

van de te verwerken informatie, 
- statusmotivatie met betrekking tot cultuurdeelname en de sociale drempels 

waarmee culturele activiteiten omgeven zijn. 
Uit deze basishypothesen werd een reeks van concrete empirische voor
spellingen omtrent cultuurdeelname afgeleid. In hoofdstuk 4 werd de verbaal 
geformuleerde theorie verder uitgewerkt tot een formeel datamodel. Als 
volgendestappen werden deze voorspellingen geconfronteerd met onderzoeks
gegevens. Achtereenvolgens waren dat: een recent verzameld databestand over 
culturele activiteiten van de bevolking van de stad Utrecht (hoofdstuk 5); 
twaalf reeds bestaande, maar opnieuw geanalyseerde landelijke databestanden, 
grotendeels van meer algemene aard (hoofdstuk 6); twee goed vergelijkbare 
landelijke databestanden om historische ontwikkelingen in beeld te brengen 
(hoofdstuk 7). Welke conclusies kunnen op basis hiervan getrokken worden? 

8.1. Conclusies 

De conclusies uit de analyses ten aanzien van de geformuleerde theorie 
kunnen als volgt worden samengevat: 

In/ ornzatieverwerking 
Het belangrijkste mechanisme dat verantwoordelijk is voor verschillen in 
deelname tussen leden van de bevolking is dat van de informatieverwerking. 
Individuen verschillen scherp in vaardigheden om culturele informatie te 
verwerken en omdat de meeste cultuurvormen een grote aanspraak doen op 
deze vaardigheid, ontstaan er grote verschillen tussen leden van verschillende 
bevolkingsgroepen. Dit ziet men vooral terug in de verschillen in culturele 
activiteit die er bestaan tussen groepen met een verschillende opleiding. De 
basis ervan is het verschil in kennis en vaardigheid dat door het onderwijs en 
de selectie daarin teweeg wordt gebracht. Gemeten culturele kennis blijkt 
zelfs een nog betere voorspeller van culturele activiteit te zijn dan de 
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opleiding en de werking daarvan te intermediëren. Het lijkt er op dat 
culturele kennis en vaardigheid vrijwel uitsluitend op de opleiding zijn terug 
te voeren. Culturele socialisatie in het ouderlijk gezin draagt daaraan minder 
bij; de invloed daarvan moet eerder verklaard worden via het statusmecha
nisme. Informatieverwerking is ook verantwoordelijk voor verschil in sociale 
samenstelling tussen publieksgroepen: de meest exclusieve publieksgroepen 
zijn die van activiteiten die de meest complexe informatie bieden. Dit bleken 
uit de onderzoeksgegevens vooral de kunstmusea en het serieuze lectuur
aanbod (literatuur, opinieweekbladen) te zijn. Vrijwel alle vormen van cultuur 
zijn echter zo complex dat zij een beroep doen op informatiecapaciteit die 
boven het gemiddelde van de bevolking ligt. Dat geldt ook voor relatief 
gemakkelijke vormen als cultuurhistorische musea, manurnen ten en instru
ment spelen. De enige vormen van activiteit [IJ die een publiek trekken met 
een opleidingsniveau dat onder het gemiddelde van de bevolking ligt is 
televisie kijken en het lezen van eenvoudige lectuur (damesbladen, dagbla
den). 

Statusverwerving 
De in gewicht tweede factor bij het bepalen van verschillen in cultuur
deelname is die van statusoverwegingen. In deze studie zijn deze status
overwegingen opgevat als de overheersende normen ten aanzien van cultureel 
gedrag in de kring van mensen met wie men veel omgaat. Deze normatieve 
gemotiveerdheid werd afgemeten aan uitspraken over de passendheid van 
culturele activiteiten in de eigen sociale kring. Zulke gemotiveerdheid blijkt 
een werking te hebben op culturele activiteit naast en boven culturele 
vaardigheden en andere determinanten. De onderzoeksresultaten zijn echter 
op dit punt minder eenduidig dan ten aanzien van informatieverwerking en 
verschillen enigszins tussen de verschillende databestanden. Over het geheel 
genomen lijkt de werking van deze aspecten echter geringer dan die van 
informatiecapaciteit. Het blijkt ook erg moeilijk sociale groepen aan te wijzen 
waarin deze normen wel en waarin ze niet gangbaar zijn. Op basis van 
sociologische theorieën mag deze differentiatie vooral tussen beroepsgroepen 
verwacht worden. Dit blijkt echter niet het geval, wanneer men uitgaat van 
het beroepsprestige. Wanneer men beroepen onderscheidt naar hun culturele 
status (in dit verband wil dat zeggen: groepen als kunstenaars en onder
wijsgevenden een relatief hoge status toekennen in verhouding tot hun 
algemeen prestige), is het effect wat sterker. Voorts is de normatieve 
gemotiveerdheid ten aanzien van cultuur sterker onder ouderen dan jongeren 
en wordt zij aangetroffen onder hen die met cultuur in hun jeugd zijn groot 
gebracht. De betrekkelijk grote invloed van het milieu van herkomst op 
cultuurdeelname lijkt het beste langs deze weg verklaard te kunnen worden. 
Ook sommige verschillen tussen culturele activiteiten lijken op het belang van 
normatieve gemotiveerdheid te duiden: activiteiten met een traditionele 
entourage (klassieke concerten, traditioneel theater) staat relatief sterk in 
relatie met de gemeten statusmotivatie. 

Tijdsallocatie 
De in belang derde factor wordt gevormd door de invloed van tijdsallocatie. 
De invloed van verschillen in beschikbare tijd trad echter alleen maar naar 
voren voor cultuurvormen die zich op een gefixeerde tijd in de (druk) bezette 

(1) Het ia een kwestie van smaak of men hier van cultuur wil spreken. 
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avon~ .afspelen (theater- en concertbezoek). Voor activiteiten, die weliswaar 
veel tiJd nemen, maar waarin deze tijd niet gefixeerd is (zoals museumbezoek 
boeke.n lezen .. en televisie kijken) treedt het effect van verschillen i~ 
beschikbare tiJd nauwelijks op. De werking van de tijdsdruk lijkt met name 
zo te zijn dat zij individuen van cultuurdeelname weerhoudt. Verschillen in 
tijdsdruk doen er veel toe vóór het 40ste levensjaar daarna niet meer 
Toenemende tijdsdruk in het leven doet culturele a~tiviteit ontwennen: 
wanneer in de latere levensfasen de beschikbare tijd weer wat ruimer wordt' 
keert men echter niet meer terug. ' 
De toegenomen tijdsdruk lijkt ook de meeste redelijke verklaring voor de in 
de afgelopen decennia verminderde omvang van sommige culturele publieks
groepen, in het bijzonder in de theater- en concertsector. Bij het verklaren 
van cross-sectionele verschillen tussen bevolkingsgroepen is de tijdsfactor 
echter van minder belang gebleken dan men op basis van economische 
consumptietheorieën wellicht zou verwachten. Een effect van het tijdbeslag 
van de toegenomen mogelijkheden tot materiële consumptie en van media
gebruik kon evenwel niet eenduidig worden vastgesteld. Tijdsdruk lijkt iets 
waaronder de hele bevolking min of meer in dezelfde mate te lijden heeft. 

Geldbesteding 
De factor die het minst van belang is om verschillen in culturele activiteit te 
verklaren, was het beschikbaar inkomen. De reden hiervoor is dat de geldprijs 
van de meeste culturele activiteiten nu eenmaal te laag is om een drempel van 
enig belang op te werpen en verschillen tussen bevolkingsgroepen te 
veroorzaken. Zodra dat niet het geval is (het enige goede voorbeeld van een 
'dure activiteit' in ons onderzoeksmateriaal was de aanschaf van boeken}, 
treffen we wel een effect van het inkomen aan. 

Cultuurspreiding 
Over cultuurspreiding in sociale zin waren de conclusies als volgt. Cultuur
deelname is een van de meest ongelijk verdeelde goederen in onze samen
leving. Er zijn geen aanwijzingen dat dit zich in de afgelopen decennia zich 
sterk gewijzigd heeft. Zowel bestaande analyses als een in dit boek nieuw 
uitgevoerde vergelijking van oudere en nieuwere gegevens laten zeker geen 
algemene spreiding van deelname over de bevolking zien. Voorzover er 
algemene ontwikkelingen zijn, wijzen deze eerder op een verdere exclusi
vering van publieksgroepen, maar het beschikbare onderzoeksmateriaal is op 
dit punt verre van eenduidig. 
Men moet deze kwestie echter in nuances zien. Spreiding kan optreden in 
verschillende vormen. Spreiding over opleidingsgroepen hoeft bijvoorbeeld 
niet samen te gaan met die over inkomensgroepen en wat voor theaterbezoek 
geldt, hoeft nog niet voor lezen te gelden. Een conclusie ten aanzien van 
cultuurspreiding is duidelijk: de belangrijkste beleidsmaatregel die is 
toegepast om de verticale ongelijkheid in cultuurdeelname tegen te gaan, het 
laag houden van de prijzen middels subsidiëring, is effectief geweest. 
Inkomensverschillen spelen immers bij de totstandkoming van de culturele 
activiteit geen grote rol. Voorzover er exclusivering van publieksgroepen is 
opgetreden, lijken deze in eerste instantie op het conto van tijdsallocatie
processen te moeten worden geschreven: het aantal alternatieven is in lagere 
statusgroepen sterker toegenomen dan voor hogere statusgroepen. De culturele 
activiteit is daarom verminderd, maar sterker in de lagere groepen dan in de 
hogere groepen. Netto resteert dan een nog exclusiever samengesteld publiek. 
Dit wordt in evenwicht gehouden door het feit dat naar beroepsstatus gemeten 
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er een zekere spreiding is opgetreden. 
Dit zijn echter marginale ontwikkelingen ten opzichte van de hoofdzaak: 
cultuurdeelname is in hoofdzaak een goed dat ongelijk verdeeld is tussen 
groepen met een verschillende vaardigheid. Aan die ongelijkheid hebben 
beleidsmaatregelen niets kunnen veranderen, noch lijkt het goed mogelijk dat 
daaraan middels de bestaande kanalen veel veranderd kan worden. Kunst
zinnige vorming, zeker als die via het onderwijs plaatsvindt, kan net zo goed 
in het omgekeerde uitpakken, namelijk in het voordeel van de cultureel 
actieven. 

8.2. Verder onderzoek 

Zoals steeds, zal ook dit onderzoek niet het einde van onderzoekstraditie 
betekenen, maar alleen maar aanleiding kunnen zijn voor het verrichten van 
voortgezet onderzoek. Aan de bevindingen hier kunnen een aantal aanwij
zingen ontleend worden omtrent de wenselijke richting daarvan. 

Aanwijzingen ten aanzien van het cultuurdeelname-onderzoek kunnen in 
eerste instantie ontleend worden aan de methodologische bespreking van de 
traditie van onderzoek en de bevindingen die vervolgens bij de heranalyse van 
een aantal bestanden is opgedaan. Het heeft weinig zin de methodologische 
kritiekpunten uit hoofdstuk 2 nog eens in detail op te halen. Verhoopt kan 
worden dat dit boek aan een grotere continuïteit en systematiek van onderzoek 
en een verhoging van de kwaliteit van de analyses kan zorgdragen. Aan de 
analyse van de bestaande onderzoeksbestanden kunnen nog wel enige ve~?ere 
aanwijzingen ontleend worden. We hebben in Nederland, vooral dankziJ het 
werk van het SCP en het CBS, de beschikking over een rijkdom aan gegeve~s 
over cultuurdeelname van individuen. Deze data worden verzameld m 
periodieke algemene bevolkingssurveys, zoals het LSO, het TBO en het AVO. 
Het meest recente databestand over gebruik van culturele voorzieningen als 
zodanig is echter al meer dan tien jaar oud. De lust om gegevens over 
cultuurdeelname te verzamelen via specifiek daarop gerichte surveys lijkt 
beperkt. Dat hieraan kosten- en efficiëntie-overwegingen ten grondslag 
liggen, is duidelijk. Het is hier niet de plaats om die verder af te wegen. Enige 
daarbuiten staande overwegingen kunnen op basis van de bevindingen van dit 
boek wel worden gegeven. 
Het is duidelijk dat aan de bestaande situatie nadelen kleven. Binnen het 
kader van een ruimer opgezet onderzoek kan moeilijk eenzelfde detail worden 
verwacht als van specifieke cultuurenquêtes. Dat komt vooral naar voren door 
het gebrek aan details over genre-voorkeuren dat we in de meeste algemene 
surveys aantreffen. HetAVO is hierop nog het meest een uitzondering. Op dit 
punt zou het wenselijk zijn het LSO en het TBO uit te breiden. Onderschei
dingen binnen leesgewoonten, theater-, concert- en museumbezoek kunnen 
betrekkelijk eenvoudig gemaakt worden. 
Maar om deze onderzoekingen tot een bruikbaarder bron van empirische 
gegevens over cultuurdeelname te maken. is het ook gewenst dat de andere 
componenten van het model daarin te operationaliseren zijn. Het is misschien 
op dit punt dat de bestaande databestanden nog het minst bruikbaar zijn. Van 
sommige specifiek voor cultuurdeelname belangrijke dingen (denk aan 
opvoedingsvariabelen, culturele kennis, normen met betrekking tot cul:uur) 
kan ook gewoonweg niet verwacht worden dat zij in algemeen bevoll!ngs
onderzoek worden opgenomen. Om de werking en het gewicht van dit soort 
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factoren op h~~ spoor te komen is specifiek cultuurdeelname-onderzoek 
geboden. Er ZtJn echter ook factoren die niet alleen belangrijk zijn voor 
cultuurdeelname, maar ook voor andere gedragsvormen. Het is juist op dit 
punt d~t de bestaan~e databestanden teleurstellen. Het AVO, hoewel rijk aan 
~edetatll~erde metmgen va~ voorzieningengebruik, mist elementaire 
mformatt~, zel~s ~P het gebted van sociale achtergrond: het milieu van 
herkomst ts er ntet m opge~omen. In ge~n ':an ?e hier geanalyseerd landelijke 
bestanden was een werkeliJk adequate mdtcatte van kennis en vaardigbed 
opgenomen, .anders .~an. de opleiding zelf, en dat zou wel gewenst zijn. en 
Van ~elang IS _het btJ dt_t punt aan te tekenen dat de werking van kennis en 
vaardtgheden IS heus ntet beperkt tot cultuurdeelname. Deze gedragsvorm 
representeert een_ veel algemener beginsel van maatschappelijk distributie, 
~aarover. m~n m het bestaande onderzoek vrijwel elke inhoudelijke 
mformatte mtst. Ook wat betreft de effecten van statusmotivatie kan men in 
algeme~n onderzoek zich niet specifiek op cultuur richten. Een andere 
determmant van statusgemotiveerd gedrag, die wel een algemene werking 
heeft en ~aarvan ?e werking en het gewicht nader geanalyseerd zou kunnen 
":'?rden, ts het soctale netwerk waarvan men deel uitmaakt. Ook wat betreft 
tiJd- en geldallocatie laten zich procedures voorstellen die een nuttige plaats 
zouden kunnen hebben in algemeen bevolkingsonderzoek. 

Onderzoek laat ook steeds onopgeloste vragen achter, waaraan verder gewerkt 
moet worden. Vra~en die miss~hien wel zouden kunnen opgelost, maar 
waarvoor het beschtkbare matenaal en de beschikbare middelen (tijd) niet 
voldoende ware~; Naa; aanleiding van het bovenstaande zijn er een groot 
aant~l punten bliJven liggen. Ze laten zich goed opdelen naar aanleiding van 
de vter componenten van het verklaringsmodel. 

Wat betreft informatieverwerking liggen er een aantal vragen open over de 
aard en oorspr_ong van de culturele vaardigheden die nuttig zijn voor cultuur
deelname. De m het Utrechtse onderzoek ontworpen test voor culturele kennis 
v:~rkt_goed, maar dekt wellicht niet voldoende alle culturele terreinen. Verder 
ZIJn dtt soo~t. vragen niet goed bruikbaar in algemeen onderzoek. Het lijkt het 
goed mogeliJk dat een algemenere indicatie van (schoolse) kennis (te denken 
valt aan vraget; ov~r poli~ie~, gezondheid, aardrijkskunde) even goed de 
bedoelde vaardtghetd zou mdtceren. Het is wenselijk om dit te testen en te 
kom~n. tot een ll_leer algemeen bruikbaar instrument om te bevolking naar 
cognttteve vaardigheden en kennis te schalen. 
Aan de andere kant zou het ook wenselijk zijn de aard van voor cultuurdeel
name nuttige kennis te onderzoeken en verder uit te diepen hoe die tot stand 
komt: Het onderwijs is hier verreweg de belangrijkste determinant van deze 
kenms gebleken. Maar geldt dit in gelijke mate voor alle vormen van 
onder":'ijs. Is hierin de selectie of de instructie de belangrijkste factor? Welke 
verschtllen treden er op tussen algemeen vormend en beroepsonderwijs? Wat 
halen vakke!'J?akketten en lessen voor culturele vorming uit? In hoeverre 
werken spectfteke op cultuurdeelname gerichte activiteiten op scholen, zoals 
schoolconcert, schouwburgbezoek en binnenschoolse culturele activiteiten? 
Waarom vinden we geen grote invloed van de ouders en de buitenschools~ 
?pvoeding OJ? di~ punt? Hoe zitten vroege culturele carrières eigenlijk in detail 
m elk~ar? Dtt ZIJn alle vragen naar de werking van informatiecapaciteit die 
nog mm of meer onbeantwoord zijn. 
Meer uitwerking kan ook worden gegeven aan de meting van complexiteit 
als verklaring van verschillen in publiekssamenstelling. Op dit punt treffen we 
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echter in bevolkingsonderzoek harde grenzen. Een zeer scherpe analyse van 
verschillen in pubHekssamenstelling moet kapitaliseren op het aantal 
onderscheiden publieksgroepen. Binnen bevolkingsonderzoek is dit nauwelijks 
mogelijk omdat elk concreet genoemd alternatief (een bepaalde voorstelling, 
een bep;alde tentoonstelling) te weinig is bezocht om goede vergelijking 
mogelijk te maken. Met; komt dan telkens terech~ op. de strateg!e min of meer 
gelijkwaardige alternatteven samen te vegen tot mdtces, zoals m hoofdstuk 5 
bij de analyse van de Utrechtse gegevens is gebeurd. Dat levert wel stevige en 
betrouwbare variabelen op, maar de inhoud hiervan blijft betrekkelijk in het 
vage of is in het minst gemengd te noemen. Op dit punt heeft publieks
onderzoek nog steeds grote voordelen, maar dan alleen als er een vergelijking 
van een groot aantal publieksgroepen (pakweg: 100) plaatsvindt. Pas dan kan 
men eenduidig en scherp de kenmerken van het bezochte aanbod analyseren. 

Wat betreft de invloed van statusoverwegingen heb ik de indruk dat de 
betekenis van deze factoren nog steeds onderbelicht zijn gebleven. De 
resultaten uit de hier geanalyseerde onderzoekingen suggereren soms dat hun 
betekenis groot is en soms ook niet. Dat moet voor een deel teruggevoerd 
worden tot de specifieke operationalisaties, maar het is uit het beschikbare 
materiaal niet goed duidelijk waarom het gaat. In ieder geval is het wenselijk 
het ook over een andere boeg te gooien en in plaats van normen te kijken naar 
de sociale omgeving waarop deze betrekking hebben. Met wie gaat men om 
in het sociaal netwerk en wat is de invloed van de sociale achtergrond en de 
culturele activiteit van deze netwerkcontacten op de eigen culturele activi
teiten? De vragen hierover zijn gemakkelijk aan te scherpen tot vragen over 
concrete personen. Nog mooier zou zijn om deze personen ook werkelijk op 
te zoeken. De invloed van de meest voor de hand liggende persoon om het 
eigen culturele gedrag op af te stemmen, de levenspartner, is in dit boek n_i~t 
geanalyseerd. In eerder onderzoek bleek die invloed steeds een grote te_ztJn 
(Ganzeboom, 1982a: 66 e.v.). Er zijn verschillende manieren om dil te 
verklaren, maar de meest aannemelijk is toch wel vanuit wederzijdse status.
en. gedragsbevestiging. Op dit punt is zeker nadere analyse gewenst. Dat IS 

ook gewenst wat betreft de invloed van sociale mobiliteit. De invloed van het 
milieu van herkomst lijkt meer via statusoverwegingen. van informatie
verwerking te verlopen. De statushypothese kan echter ook Uitgewerkt worden 
naar de invloed van sociale mobiliteit (parvenu effecten) op cultuurdeel name. 
Er is nog een ander punt waarop de statusconformiteitsoverwegingen in d_it 
boek ondergespecificeerd zijn gebleven. Zij zijn in de verklarende theone 
eenzijdig toegespitst op conformiteit ten aanzien van vertic~al gedefinieerde 
status. Maar conformiteit ten opzichte van groepsnormen ts een proces dat 
daar niet toe beperkt is. Cultuurdeelname kan een belangrijke gedragsvorm 
zijn in groepen die zich niet in verticale zin onderscheiden. In dit boek i~ de 
betekenis van jeugdcultuur en in het verlengde daarvan '~lternatteve 
cultuurvormen' beslist onderbelicht gebleven. Hun bestaan ts even":'~! 
onmiskenbaar en de verklaring van hun werking volgt het meest aannemeliJk 
uit statusconformiteitsoverwegingen. Dit element uit het model zou daarom 
verbreding dienen te ondergaan. 

Wat betreft de werking van tijd en geld heeft dit onderzoek to.t de c~nclusie 
geleid dat dit factoren van secundair belang zijn. Verdere uttwerktng zou 
echter kunnen leren dat dit misschien wel in het algemeen, maar niet op 
specifieke punten het geval is. Met name de relatie tussen tijd besteed aan 
cultuur en de concurrerende alternatieven zouden beter over het voetlicht 
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kunnen worden gebracht dan nu mogelijk is gebleken. De meting van het 
tijdbudget berust nu grotendeels op een benadering via sociale achtergrond
variabelen. Dit is weinig bevredigend: men loopt zo het risico vertekeningen 
te introduceren doordat de benadering slecht is en de werking van de aldus 
gemodelleerde sociale achtergrond op andere mechanismen berust. Twee 
strategieën ter verbetering liggen voor de hand. Ten eerste dient de tijds
besteding zelf beter in kaart te worden gebracht. Het inventariseren van een 
week, zoals in het Utrechtse onderzoek is gebeurd, lijkt echter voor 
cultuurdeelname niet erg relevant en een langere termijn is gewenst. Een 
tweede strategie zou kunnen zijn tijdsdruk niet te indiceren naar zijn 
oorzaken (de sociale achtergrond), maar naar zijn gevolgen. Als men erin 
slaagt gevolgen van tijdsdruk te meten, die niets met cultuurdeelname hebben 
uit te staan behalve via die tijdsdruk, kan men een on vertekende schatting van 
het effect van tijdsdruk (als latente variabele) produceren. Een geschikte keus 
is hier te vragen naar ervaren tijdsdruk. Men moet er dan wel voor zorgen dat 
deze vragen niet tot motieven (=rationalisaties) worden door ze buiten het 
verband van cultuurdeelname te stellen. Dezelfde moeilijkheden en strategie 
is van toepassing voor geldbesteding. 

Zo zijn er binnen het in dit boek gebruikte kader nog tal van problemen op 
te lossen en heb ik verschillende suggesties gegeven hoe dat zou kunnen 
worden gedaan. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de problematiek ook tot 
een bredere continuering leidt. Culturele activiteiten zijn belangwekkende 
fenomenen in onze samenleving, maar zij ontlenen hun belang niet alleen aan 
zichzelf. Ze staan ergens voor. Cultuur wordt voornamelijk verdeeld op basis 
van kennis en deze vorm van distributie is ook een zeer gangbare bij andere 
goederen. Ook wat betreft de bekrachtiging die daaraan wordt gegeven door 
de statusgroep waarvan men deel uitmaakt, staan culturele activiteiten niet op 
zichzelf. De in dit boek aangeduide differentiatie tussen economische status 
en culturele status, die voor culturele activiteit een grote betekenis heeft, is 
ook van belang voor een veel algemener veld van smaken en voorkeuren, 
lopend van politieke en ethische voorkeuren tot de keuze van het vakantie
pakket en de inrichting van materiële consumptie. Culturele en economische 
status, mogelijk aangevuld met leeftijd/levensfase, lijken de dimensies te zijn 
waarlangs in onze samenleving allerlei expressieve gedragskeuzen, samen te 
vatten in de term 'leefstijl'. De in dit boek op cultuurdeelname toegepaste 
verklarende theorie kan ook zijn waarde hebben voor een dergelijke bredere 
analyse. Een analyse van leefstijlen is daarom een voor de hand liggend 
vervolg op cultuurdeelnameonderzoek (Ganzeboom, 1988). 
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BULAGE 

Bijlage 5.1: 161 beroepsgroepen beoordeeld n<:~ar culturele en economische status~ 

CBS-nurrrner 

001. 2010 

002. 2020 

Beroepstitel 

Leden hoge col Leges van staat en andere 
bestuurscol Leges 
Beleidvoerende en leidinggevende 
hoofdambtenaren 

003. 1212·1299 Juristen 
004. 2110 Directeuren overheidsbedrijven, 

stichtingen en verenigingen 
005. 2120 Zelfstandige bedrijfshoofden 
006. 2191-2199 Hogere leidinggevenden .. 
007. 2130 Bedrijfsleiders algemene le1d1ng 
006. 2140 Bedrijfsleiders productie 
009. 0613 Arts-special i sten 
010. 0614-0616 Schoolartsen, bedrijfsartsen 
011. 0670 Apothekers 
012. 0652-0653 Dierenartsen 
013. 0632·0634 Tandartsen 
014. 4010 Directeuren groothandel 
015. 4020 Bedrijfsleiders groothandel 
016. 0212~0214 Architecten 
017. 0222-0310 Ingenieurs 
016. 0412-0422 Piloten, boordwerktuigkundigen en 

scheepskapiteins . 
019. 0423·0439 Scheepsofficieren en scheepswerktu1g· 

bouwkundigen 
020. 0901~0905 Economen 
021. 1321 Docenten creatieve en expressieve vakken 
022. 1311 1317 

1318 Docenten talen en humaniora 
023. 1391-1393 Hoofden en directeuren van scholen 
024. 1312·1316 

1319 Docenten zaakvakken 
025. 1394~1399 Opleidingsfunctionarissen e.d. 
026. 0612 Huisartsen 
027. 0510-0534 Biologen, biochemici en hogere landbouw-

kundigen 
026. 3101-3109 Uitvoerende hoofdambtenaren 
029. 0810-0823 l.Jiskundigen en statistici 
030. 0831·0849 Systeemanalisten en computerprograrrrneurs 
031. 5821 5823 Politie-inspecteurs 
032. 5822 Pol i tie-agenten 
033. 1412-1490 Bedienaars van de eredienst 
034. 0110-0133 Schei- en natuurkundigen 
035. 1101-1104 Accountants 
036. X211 X212 Beroepsmilitairen (officieren) 
037. X213 Beroepsmilitairen (geen officieren) 
038. 1922~1929 Sociale wetenschappers 

(a) (b) (C) (d) (e) 

87 1.799 02 1.193 16 

87 1.382 11 1.094 23 
86 1.534 07 1.221 15 

85 1.590 05 .995 27 
85 1.473 09 .610 44 
85 1.118 19 .376 60 
85 1.077 22 .226 73 
85 .966 27 .127 76 
81 2.214 01 1.167 21 
81 .885 33 1.071 24 
81 1.356 13 .975 29 
81 1.265 16 .837 35 

81 1.687 03 .730 40 

78 1.098 20 • .164 93 
78 .738 37 -.164 94 

76 1.382 12 1.516 05 

75 1.326 14 .706 41 

75 .579 46 .441 55 

75 .732 39 .306 65 

72 1.534 08 .936 32 

71 .296 66 1.516 06 

71 .296 65 1.405 09 

71 .885 34 1.369 11 

71 .504 53 1.174 19 
71 .615 45 1.174 20 

71 1.473 10 1.167 22 

71 .926 29 .786 36 

69 .890 32 .571 49 

68 1.043 24 .991 28 

68 1.038 25 • 760 38 

68 .219 69 .406 57 

68 •• 121 84 .111 77 

67 .357 59 1.289 14 

67 .926 30 .841 34 

67 1.645 04 .610 45 

66 .413 55 .261 71 

66 •• 329 95 -.273 101 

65 .565 48 1.516 07 
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:~!~~~~ 5.1 (vervolg): 161 beroepsgroepen beoordeeld naar culturele en economische 

040. 1911-1919 Bibliothecarissen en archivarissen 
041. 1942-1944 Beroepskeuzeadviseurs en perseneels-

tunet i onari ssen 
042. 1992-1999 Overige wetenschappelijke specialisten 
043. 1931-1939 Maatschappelijk werkers 
044. 1510 Auteurs 
045. 1592-1593 Redacteuren en journat i sten 
046. 1594·1599 Pubtic relations adviseurs en 

reel amesch r i j vers 
047. 4220 Makelaars in roerende goederen 
048. 3001·3009 Toezichthoudend-leidinggevend personeel 
049. 4210 Zelfstandige detailhandelaren 
050. 0321·0239 Technisch tekenaars 
051. 0331-0390 Middelbare technici 
052. 8802-8809 Goud- en zilversmeden 
053. 5010 Directeuren horeca 
054. 5022-5029 Bedrijfsleiders horeca 
OSS. 3410·3423 Boekhoudmachine- en computeroperateurs 
056. 0542-0544 Biologische, biochemische en 

65 -.202 90 1.311 13 

65 .560 51 
65 1 .038 26 
65 . 179 73 
64 -.104 83 
64 .337 62 

64 .926 31 
64 1.215 17 
64 . 773 35 
64 -210 70 
63 .732 40 
63 .579 47 
63 -.018 79 
62 .404 56 
62 .404 57 
62 .357 60 

1.036 25 
.940 31 
-936 33 

1.800 01 
1.666 04 

1.186 17 
.447 54 
.277 70 

-.164 95 
.402 58 
.310 64 
.298 68 

-.029 82 
-.029 83 
-.160 92 

landbouwkundige assistenten 61 .184 72 .402 59 
057. 1330-1340 Docenten basisonderwijs 59 -.085 82 1.020 26 
058. 1350 Docenten kleuteronderwijs 59 -.202 91 .786 37 
059. 0852·0853 IJiskundige en statistische assistenten 57 .149 75 .457 53 
060. 8602-8609 Radio-, zend- en beeldapparatuurbedienden 57 -1.013 137 -.922 125 
061. 4722·4733 Veilinghouders, taxateurs en acquisiteurs 56 1.062 23 .603 47 
062. 4714 COITITlissionairs in effecten 56 1.554 06 .511 51 
063. 4713 Makelaars in onroerend goed 56 1.326 15 .412 56 
064. 0142-0149 Schei- en natuurkundigeanalisten 56 .393 58 .306 66 
065. 4712 Verzekeringsagenten 56 .529 52 . 111 78 
066. 4411-4499 Zelfstandige detailhandelaren niet in winkels 56 -.129 86 -.264100 
067. 3312-3399 Boekhouders en bankemployés 55 .564 50 -.041 84 
068. 7112·7139 Mijn- en groevearbeiders en bronboorders 55 -1.166146-1.370 146 
069. 0762·0764 Fysio- en arbeidstherapeuten 53 .656 43 .738 39 
070. 0770-0798 Overige medische functies 

(pedicure, logopedist e.d.) 
071. 0752-0753 Opticiëns 
072. 0680-0743 Verpleegkundigen 
073. 0640 Mondhygiënisten 
074. 4900 Conmerciële functies n.e.g. 
075. 4110 Directeurendetailhandel 
076. 4120 Bedrijfsleiders detailhandel 
077. 4512-4520 Verkoopchefs en fi l iaathouders 
078. 4610~4620 Vertegenwoordigers en handelsagenten 
079. 1802·1803 Beroepssporters 
080. 8512·8529 Electromonteurs en electronicamonteurs 
081. 8532~8590 Samenstellers van electrische apparaten 
082. 5811 Brandweerofficieren 
083. 5812 Brandweermannen 
084. 1712-1740 Musici, balletdansers en toneelspelers 
085. 1790 Nieuwslezers en omroepers 
086. 1750 Circus- en varieté~artiesten 
087. 4370 IJinkeliers in drukwerk 
088. 5110 Hotel- en pensionhouders 
089. 4380 \Jinkel i ers in fotografische artikelen 

of in goud en zilver 
090. 5120-5199 Restaurant- en café-houders 
091. 3212-3213 Secretaressen 

190 

53 .205 71 .642 43 
53 .656 42 .507 52 
53 -.308 94 .341 63 
53 .260 68 .211 74 
53 .023 77 -.468 107 
52 1.098 21 -.164 96 
52 .626 44 -.164 97 
52 .154 74 -.548114 
51 .321 63 -.123 88 
51 .565 49 -.359 103 
51 -.896 128 -1.220 137 
51 -1.394 156 -1.469 154 
50 -.419 103 -.453 105 
50 -.572 109 -.453 106 
49 -.008 78 1.776 02 
49 .718 41 1.186 18 
49 -.830 122 . 702 42 
49 --129 88 _607 46 
49 . 738 38 .357 61 

49 .302 64 
49 .276 67 
49 -.059 80 

-258 72 
• 166 75 
-037 79 

Bijlage 5.1 (vervolg): 161 beroepsgroepen beoordeeld naar culturele en economische 
status. 

092. 3510-3599 Toezichthoudend/leidinggevend transport· 
en conmunicatiepersoneel 

093. 4311-4362 
4391·4399 Over i ge winkeL i ers 

094. 3214~3220 Typisten en ponstypisten 
095. 6010·6090 Bedrijfsleiders land· en tuinbouw 
096. 7011~7029 Toezichthoudend/leidinggevend 

49 .357 61 -.215 98 

49 -.129 87 -.260 99 
49 -.648 110 -.691 120 
49 -.226 92 -1.124 135 

productiepersoneel 48 -.226 93 -.950 128 
097. 1612-1619 Beeldend kunstenaars 45 --125 85 1. 761 03 
098. 1632~1635 Fotografen en fiLmers 45 .773 36 1.416 08 
099. 1622~1629 Reclameontwerpers en industriële vormgevers 45 1.134 18 1.321 12 
100. 5910 Reisleiders en gidsen 44 -.349 102 .540 50 
101. 5932-5934 Dokters·, tandarts- en dierenartsassistenten 44 -.059 81 .357 62 
102. 5920 Begrafenisondernemers 44 .474 54 .293 69 
103. 5992-5999 Portiers (niet in hotel) 44 -.785 118 ~.500 111 
104. 5702-5709 Kappers en schoonheidsspecialisten 41 -.344 96 .008 80 
105. 3600 Conducteurs 39 -.460 108 --138 89 
106. 7412·7499 Chemische procesarbeiders 39 -1.166 147 ·1.370 147 
107. 9612-9699 Bedieners van stationaire machines 

en installaties 
108. 9252-9294 Drukkers 
109. 9242-9243 Graveurs en etsers 
110. 8202·8209 Steenhouwers, ~zagers en ·slijpers 
111. 3952-3953 Bibliotheekassistenten en archiefemployés 
112. 3942-3943 Reisbureau-employés en receptionisten 
113. 5202-5209 Toezichthoudend/leidinggevend huishoudelijk 

personeel 
114. 3992·3999 Administratief personeel 
115. 8110·8199 Meubelmakers en andere houtbewerkers 
116. 8322·8325 Gereedschapsmakers, modelmakers en 

aftekenaars 
117. 8311-8319 Smeden (niet zilver en goud) 
118. 8331·8339 Machinale metaalbewerkers 
119. 8340 Automaatbedienden 
120. 6112·6130 Zelfstandige land~ en tuinbouwers 
121. 9410 Muziekinstrumentmakers en ·sterrmers 
122. 5311-5329 Koks, kelners en buffetbedienden 
123. 6310 Boswachters 
124. 9422·9490 Industrieberoepen 
125. 5892·5899 Deurwaarders, bewakers en gevangenbewaarders 
126. 3802-3803 Telefonisten en telegrafisten 
127. 7912-7999 Kleermakers en stoffeerders 
128. 9830 Treinbestuurders 
129. 9812·9820 Chauffeurs, matrozen en andere transport~ 

middelenbestuurders 
130. 8422·8429 Klokken-, horloge- en instrumentmakers 
131. 8412-8419 Machinebankwerker-monteurs 
132. 8452·8458 Onderhoudsmonteurs en machinereparateurs 
133. 6412-6494 Jagers en vissers 
134. 8432~8433 Automonteurs en fietsenmakers 
135. 8440 Vl legtuigonderhoudsmonteurs 
136. 8462·8490 Samenstelters en testers 
137. 7512~7590 Spinners, wevers, breiers en ververs 
138. 7810-7830 Tabaksbewerkers 
139. 3702·3709 Post~distributieperoneet 
140. 9541-9549 Tinmerlieden 
141. 9581 Aannemers kleinbedrijf 

39 -1.602 158 -1.504 158 
38 -.896 129 - _063 85 
38 -1.008 134 -.066 86 
38 -.861 124 -.878 123 
37 -.344 99 .601 48 
37 -.344 98 .306 67 

37 --191 89 -.279 102 
37 -.344 97 -.408 104 
37 -.708 111 -.495 110 

36 -.749 115 -.492 108 
36 -.749 114 -.642 117 
36 -1.055 140 -1.370 148 
36 -1.332 155 -1.453 153 
35 -.419 104 -1.220 138 
33 -.439 106 .948 30 
33 -.344 100 -.088 87 
33 -.896 130 -.882 124 
33 -1.394 157 -1.469 155 
31 -.344 101 -.138 90 
31 -.987 133 -.522 112 
31 -.861 125 -. 783 122 
30 -.826 121 -1.075 134 

30 -1.602 159 -1.412 152 
29 -.440 107 -.492 109 
29 -.902 131 -1.220 139 
29 -.902 132 -1.220 140 
29 -.779 116 -1.319 144 
29 -1.283 154 -1.370 149 
29 -.785 119 -1.370 150 
29 -1.277 153 -1.469 156 
28 -1.166148 -.987129 
28-1.124 143-1.069132 
27 -.779 117 -.657 118 
27 -.891 127 -.936 127 
27 . 052 76 -1.069 133 
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142. 9511·9539 
9550·9573 
9582-9599 Hetsetaars en overige bouwvakarbeiders 

143. 9312·9396 Huisschilders 
144. 6112·6290 

6320 Agrarische en bosarbeiders 
145. 5422-5429 Kinder-, bejaarden- engezinsverzorgers 
146. 5412-5419 Huishoudel ijk personeel 
147. 7602-7609 Leerlooiers en pelsbereiders 
148. 9712-9799 Laders, lossers en inpakkers 
149. 8011-8030 Schoenmakers en andere lederwarenmakers 
150. 8712-8790 Loodgieters en constructiewerkers 
151. 7210-7290 Hoogoven- en andere metaal vervaard i genet 

arbeiders 
152. 4812·4829 IJinkelbediendes, straat- en marktverkopers 
153. 8942·8949 Glasgraveerders en aardewerkdecorateurs 
154. 8912·8939 

8990 Glas- en aardewerkvormers 
155. 7310·7349 Houtzagers en papiermakers 
156. 9102-9109 

9211·9230 Pap i erwaren- en kartonnagewerkers 
157. 9012-9029 Rubber en plastic producten-makers 
158. 7710-7790 Voedingsmiddelen· en drankenbereiders 
159. 5512-5513 Huisbewaarders 
160. 5522-5529 IJerksters en glazenwassers 
161. 9912-9990 overige arbeiders 
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27 ·1.044 139 ·1.603 159 
26 -1.008 136 -.542 113 

26 ·1.008 135 -1.319 145 
25 ·1.104 142 -.142 91 
25 -1.104 141 -.702 121 
25 -.861 126 -.933 126 
25 ·1. 713 161 -1.603 160 
23 ·1.013138 -1.028131 
23 -.785 120 ·1.220 141 

23 -1.166 149 ·1.370 151 
22 -.434 105 -.663 119 
18 -.708 113 .004 81 

18 -.700 112 -.571 116 
18 -1.166 150 -.987 130 

18 ·1.241 152 ·1.277 143 
18 ·1.241 151 ·1.469 157 
15-1.124144-1.220142 
14 -.841 123 -.564 115 
14 ·1.124 145 ·1.127136 
13 ·1.602 160 -1.603 161 
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