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Voorwoord
Het verleden wordt in Nederland gekoesterd. Er zijn veel musea, talrijke oude gebouwen hebben een beschermde status, in archieven wordt een ontelbare hoeveelheid
documenten secuur bewaard en overblijfselen van vroegere bewoning in de bodem
worden door archeologen zorgvuldig gedocumenteerd. Zo blijft het verleden voor
velen toegankelijk en levend. Deze studie behandelt de publieke belangstelling voor
musea, monumenten, archieven en archeologie. Op ieder terrein is onderzocht hoe
groot het publiek is, hoe het is samengesteld en welke veranderingen zich hebben
voorgedaan in de omvang en de samenstelling van het publiek. Verder is aandacht
geschonken aan vrijwilligerswerk en lidmaatschappen van erfgoedorganisaties, aan
het mediagebruik voor erfgoeddoeleinden en aan de overige vrijetijdsbesteding van
erfgoedbezoekers.
Dit rapport is in belangrijke mate gebaseerd op de gegevens die het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) vierjaarlijks in een steekproef van de Nederlandse bevolking
verzamelt in het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo). Sinds 1995 zijn
hierin aanvullende vragen gesteld over het bezoek aan archieven, over vrijwilligerswerk en over lidmaatschappen van erfgoedorganisaties. Naar de belangstelling voor
archeologie is in het avo niet gevraagd. Om deze lacune te vullen is in 2004 aanvullend veldwerk verricht dat mede gebaseerd is op een bevolkingsonderzoek dat het
nipo in het voorjaar van 1996 hield in opdracht van het Archeologisch Informatie
Centrum. Om meer informatie te verzamelen over de beleving van monumentale
gebouwen in de leefomgeving zijn in samenwerking met projectbureau Belvedere
nieuwe gegevens verzameld. De uitkomsten van deze onderzoeken, alsmede resultaten uit andere studies, zijn in dit rapport verwerkt.
Dit rapport is het zevende in een reeks waarin periodiek de publieke belangstelling
voor kunsten, media en cultureel erfgoed wordt geanalyseerd. Deze reeks, die onder
de naam Het culturele draagvlak verschijnt, is met steun van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgezet. Binnen deze reeks verscheen eerder een
rapport over cultureel erfgoed, getiteld Het gedeelde erfgoed (De Haan 1997). Ook in de
zesde Draagvlakstudie Cultuurminnaars en cultuurmijders (Van den Broek et al. 2005) is
aandacht geschonken aan het publiek van cultureel erfgoed.
Veel mensen van binnen en buiten het scp hebben door het verstrekken van informatie of door het becommentariëren van concepthoofdstukken bijgedragen aan
de kwaliteit van het rapport. Graag wil ik dr. Kees Ribbens (niod) in het bijzonder
bedanken voor zijn stimulerende bijdrage.
Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting
Inleiding en probleemstelling
Veel Nederlanders bezoeken musea, bezichtigen bezienswaardige gebouwen of gaan
naar archieven om meer over het verleden te weet te komen. Voor sommigen gaat
de cultuurhistorische interesse niet veel verder dan het genieten van de historische
sfeer van oude binnensteden, terwijl anderen als vrijwilliger vele uren van hun vrije
tijd besteden aan het behoud, onderhoud en toegankelijk houden van cultureel erfgoed. Belangstelling voor cultureel erfgoed kan men dus op verschillende manieren
tonen. In deze studie gaat het – conform de beleidsdomeinen van het ministerie van
ocw – vooral om het bezoek aan musea, archieven en archeologische presentaties
en het bezichtigen van bezienswaardige gebouwen en oude stads- en dorpscentra.
Daarnaast is een beeld geschetst van de cultuurhistorische interesse via de media
en de actieve participatie door vrijwilligerswerk of lidmaatschap van een erfgoedorganisatie.
De studie maakt deel uit van Het culturele draagvlak, een publicatiereeks die met
steun van het ministerie van ocw is opgezet en waarin de belangstelling voor beurtelings cultureel erfgoed, kunsten en media wordt gepeild. Zoals gebruikelijk in die
reeks, ligt de nadruk minder op de aanbodzijde dan op de publieke belangstelling, in dit
geval voor cultureel erfgoed. Dit erfgoed betreft vooral de materiële overblijfselen die
in gesubsidieerde erfgoedinstellingen bewaard worden of op andere wijze door de
overheid worden beschermd. Maar ook de meer immateriële kant van erfgoed (verhalen, ooggetuigenissen, volkscultuur, oude gebruiken enz.) krijgt enige aandacht.
Bij de belangstelling gaat het om de interesse in de vrije tijd, en niet om
de beroepsmatige omgang met materieel erfgoed of het volgen van verplicht
(geschiedenis)onderwijs (incl. erfgoededucatie). De nadruk ligt op de sociale en
geograﬁsche spreiding van die belangstelling. Een brede spreiding van de belangstelling
voor cultuur, dus over alle lagen van de bevolking, is een hoofdlijn in het cultuurbeleid van de overheid.
De centrale vraag van de studie luidt:
Hoe groot is de belangstelling voor cultureel erfgoed, hoe is de groep belangstellenden
samengesteld, hoe hebben de omvang en de samenstelling van die groep belangstellenden
zich in de tijd ontwikkeld en hoe zijn verschillen en ontwikkelingen in de
erfgoedbelangstelling te verklaren?
Deze vraag is in een aantal deelvragen uiteengelegd (tussen haakjes staan de hoofdstukken waarin ze aan de orde komen):
– Hoe groot is de receptieve deelname, d.w.z. het bezoek aan in het bijzonder musea,
archieven, monumenten en archeologische presentaties, en welke ontwikkelingen
11

–
–

–

–

–

hebben zich in die receptieve deelname sinds medio jaren negentig voorgedaan?
(hoofdstukken 3 t/m 6)
Hoe heeft de gemedieerde omgang met erfgoed (via gedrukte, audiovisuele en
nieuwe media) zich sindsdien ontwikkeld? (hoofdstuk 7)
Welk deel van de bevolking geeft blijk van actieve betrokkenheid bij cultureel erfgoed
door zich als vrijwilliger in te zetten, door zelf oude voorwerpen te verzamelen of
door het lidmaatschap van een erfgoedorganisatie? (hoofdstuk 8)
Is belangstelling voor cultureel erfgoed een uitingsvorm van een algehele belangstelling voor cultuur, d.w.z. zijn erfgoedliefhebbers ook in andere cultuurvormen
geïnteresseerd? (hoofdstuk 9)
Welke bevolkingsgroepen zijn onder de groepen belangstellenden over- en ondervertegenwoordigd en welke ontwikkelingen deden zich hierin voor? (hoofdstukken 3 t/m 9)
Welke factoren verklaren de belangstelling voor cultureel erfgoed en de ontwikkelingen hierin in de loop der tijd? (hoofdstuk 10 en 11)

Voor de beantwoording van deze vragen zijn diverse gegevensbronnen gebruikt.
De belangrijkste bron voor deze studie, het Aanvullend voorzieningengebruik
onderzoek (avo), maakt het mogelijk de ontwikkelingen in de belangstelling voor
cultureel erfgoed sinds het eind van de jaren zeventig in kaart te brengen. Andere
gegevensbestanden zijn gebruikt om vragen te kunnen beantwoorden over de
volgende onderwerpen: de belangstelling voor het verleden via media en internet,
de belangstelling van etnische minderheidsgroepen voor erfgoed, de belangstelling
voor archeologie en de integratie van erfgoed in de ruimtelijke planvorming, en de
receptieve deelname aan erfgoed als onderdeel van dagtochten. Verder zijn secundaire gegevens gebruikt van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) en diverse
erfgoedkoepelverenigingen.

Sociaaldemograﬁsche en sociaal-culturele ontwikkelingen
Als kader voor de interpretatie van de latere bevindingen, worden in hoofdstuk 2
bredere sociaaldemograﬁsche en sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland
geschetst. Deze vormen het decor waartegen de belangstelling voor cultureel
erfgoed zich heeft ontwikkeld. Als zodanig geven ze achtergrondkennis die nodig
is om de in de volgende hoofdstukken geschetste ontwikkelingen goed te kunnen
doorgronden. Erfgoed staat immers niet op zichzelf, maar krijgt betekenis in een
samenleving en een cultuur die aan verandering onderhevig zijn.
De sociaaldemograﬁsche ontwikkelingen die worden behandeld, zijn de volgende.
– de verander(en)de leeftijdsopbouw van de bevolking, met name de vergrijzing en
de (naar verwachting bescheiden) afname van kinderen en jongeren;
– de verander(en)de etnische samenstelling van de bevolking, in het bijzonder het
grotere aandeel niet-westerse én westerse allochtonen;
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– de onderwijsexpansie: het langere verblijf in het onderwijssysteem, waardoor de
culturele competentie zou stijgen;
– uitstel en afstel van gezinsvorming c.q. huishoudensverdunning, waardoor in het
‘spitsuur van het leven’ (ongeveer tussen de 25 en 45 jaar) door de combinatie van
arbeid en zorg minder vrije tijd resteert;
– de stijging van het welvaartspeil, waardoor per uur vrije tijd meer middelen vrijkomen om te besteden.
De relevante sociaal-culturele ontwikkelingen zijn ‘de vijf i’s’:
– individualisering: de afnemende binding van individuen met hun directe sociale
omgeving en de toenemende keuzevrijheid in de inrichting van het eigen leven;
– internationalisering: het voor het gevoel kleiner worden van de wereld door grotere onderlinge afhankelijkheid van landen en culturen op economisch, politiek
en cultureel gebied;
– informalisering: de onthiërarchisering van de samenleving en de grotere gelijkheid in intermenselijke relaties;
– intensivering: de toegenomen belevingscomponent in het dagelijks leven, in het
bijzonder in de vrije tijd,
– informatisering: het doordringen in het dagelijks leven en de cultuur van informatie- en communicatietechnologie.
Van deze ontwikkelingen bediscussiëren we de mogelijke bevorderende en belemmerende uitwerkingen op de belangstelling voor cultureel erfgoed.

Musea
Hoofdstuk 3 schetst de ontwikkelingen in aanbod van en vraag naar musea en hun
collecties. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het aantal musea sterk gegroeid, maar
sinds 1997 is deze trend gekeerd en heeft een daling ingezet. Dit betekent echter niet
dat de museale activiteit is afgenomen. De investeringen in musea (ook in collecties)
groeien nog steeds en ook het aantal tentoonstellingen per museum is sinds 1997
toegenomen.
In ruim een halve eeuw zijn de bezoekersaantallen relatief sneller gegroeid dan
de aantallen musea. Naast activiteiten als verzamelen, conserveren en onderzoeken,
geven musea vorm aan hun publiekstaak met tentoonstellingen, educatieve programma’s, kortingsacties en museumnachten. De laatste jaren heeft de groei in de
publieke belangstelling niet verder doorgezet.
Binnen de groep Nederlandse museumbezoekers heeft zich tussen 1983 en 2003
een aantal demograﬁsche verschuivingen voorgedaan, die het bezoekersproﬁel een
ander aanzien hebben gegeven. Al geruime tijd stijgt het aandeel museumbezoekers
onder de 50-plussers. Deze vergrijzing van het publiek wordt deels gecompenseerd
door het toegenomen bezoek onder kinderen en jongeren. Of het bezoek van deze
jeugd zich ook vertaalt in een blijvende belangstelling op volwassen leeftijd, moet
nog worden afgewacht. Het geeft in ieder geval enige hoop dat de vergrijzing op wat
Samenvatting
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langere termijn tegenwicht krijgt. Het uitsluitend bouwen op een publiek van ouderen betekent op langere termijn immers een daling in publieksomvang, als er aan de
onderkant van de bevolkingspiramide weinig aanwas komt.
Hoogopgeleiden vormen traditiegetrouw een omvangrijk deel van het museale
publiek. Onder de hoogst opgeleiden is de bezoekfrequentie echter gedaald, waarschijnlijk doordat steeds meer hoogopgeleiden culturele belangstelling niet meer
van huis uit meekrijgen. Door de groei van de (relatieve) omvang van deze groepen
in de afgelopen decennia en de meer dan gemiddelde culturele competentie die deze
groep tijdens de onderwijsloopbaan opdoet, kon het museumbezoek onder de bevolking als geheel stijgen.
Door recent onderzoek naar de leefsituatie van de allochtone stedelingen kan een
goed beeld gegeven worden van de cultuurparticipatie van de vier grootste etnische
groepen in Nederland (Surinamers, Antillianen/Arubanen, Turken en Marokkanen).
Uit de cijfers blijkt een duidelijke achterstand van etnische stadsbewoners op autochtone plaatsgenoten.
In het westen zijn meer musea en het bezoek loopt er duidelijk voorop. Deze verschillen met regio’s buiten de Randstad zijn in de loop der jaren niet groter of kleiner
geworden.
In internationaal perspectief doet Nederland het op cultureel terrein goed. Het
museumbezoek in eigen land staat op de vierde plaats in de Europese Unie en op plek
drie bij de bezoeken aan musea in het buitenland (op vakantie). Bovendien kan Nederland jaarlijks 3,5 à 4,5 miljoen bezoeken van buitenlanders aan zijn musea noteren.

Monumenten
Hoofdstuk 4 bevat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied
van monumenten en de waarde die Nederlanders hechten aan de integratie van
cultureel erfgoed in de ruimtelijke planvorming. Nederlanders hechten groot belang
aan historische gebouwen. Eind 2003 werden bijna 51.000 gebouwen beschermd
door de rijksoverheid, ongeveer 37.000 door de gemeenten en nog eens 2500 door
de provincies. Nog steeds dateren de meeste beschermde gebouwen van voor 1850,
maar met de afronding van het Monumenten selectie project (msp) op 31 december
2001, kwamen er rijkserkenning van (cultuur)historische waarde en bescherming
van objecten uit de periode 1850-1940.
De beschermende activiteiten van overheden steunen deels op een grote publieke
belangstelling. Bijna de helft van de Nederlandse bevolking trekt er jaarlijks ten
minste eenmaal op uit om bezienswaardige gebouwen te bekijken. Een belangrijk
evenement op de jaarlijkse culturele kalender is de Open Monumentendag, die zich
in de loop der jaren in een stijgend aantal bezoekers mocht verheugen. Waren er in
1991 naar schatting 650.000 bezoekers, in 2005 waren dat er ruim 900.000.
Hoger opgeleiden zijn onder de bezoekers traditiegetrouw oververtegenwoordigd. Autochtonen nemen vaker een kijkje bij de monumenten dan allochtonen. Een
in het oog springende verandering in de publiekssamenstelling is het bezoek van
jongeren en ouderen. De leeftijdsgroep van 20-34 jaar is in de loop der jaren onder14
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vertegenwoordigd geraakt. De groep 50-64-jarigen is steeds meer de kopgroep van
de belangstellenden gaan vormen. Onder de 65-plussers groeide de belangstelling
eveneens snel.
Vooral oude dorpskernen en stadsdelen trekken veel bezoekers: een derde van de
bevolking bracht er in 2003 een bezoek. Oude kerken zijn altijd populair geweest als
cultuurhistorisch object, maar tussen 1995 en 2003 is het bezoek nog eens toegenomen (van 25% naar 31%). Ook voor paleizen en kastelen groeide de belangstelling.
Stadspanden en koopmanshuizen hadden met 10 tot 12% een relatief klein publieksbereik.
Nederlanders bezoeken in vergelijking met inwoners van andere eu-landen
landen vaak monumenten. Weliswaar niet zo veel als lijstaanvoerder Zweden, maar
toch duidelijk vaker dan in veel andere Europese landen.
Cultuurhistorische waarden spelen een belangrijke rol bij de waardering van de
eigen woonomgeving en van het landschap. Nederlanders vinden oude stads- of
dorpscentra aangename plaatsen om te wonen. Meer mensen dan er feitelijk wonen
beschouwen het als hun favoriete woonlocatie. Dat neemt niet weg dat basale zaken
als veiligheid, leefbaarheid en voorzieningen (winkels, openbaar vervoer en parken)
hoger worden gewaardeerd als kenmerken van de woonomgeving. Daar staat weer
tegenover dat in een gedachte-experiment een meerderheid het behoud van historische elementen plaatste boven praktische voorzieningen als een winkelcentrum
of sportvelden. Ook in het landschap zien Nederlanders graag de cultuurhistorie
behouden. Het historisch karakter draagt bij aan de aantrekkelijkheid van een landschap, ook bij de keuze van korte natuurvakanties.

Archeologie
In hoofdstuk 5 worden ontwikkelingen in de belangstelling voor archeologische
opgravingen en reconstructies, alsmede oudheidkundige museale collecties weergegeven. Hier is de onderzochte periode beperkt tot 1996-2004. In die periode konden
de verschillende archeologische presentaties op groeiende publieke belangstelling
rekenen. Vooral archeologiemusea, oudheidkundige reconstructies en archeologische monumenten trokken tussen 1996 en 2004 meer belangstellenden. In 2004
zei ruim een kwart van de bevolking een opgraving of archeologische presentatie
te hebben bezocht. Veelal waren dat incidentele bezoekers, terwijl een veel kleinere
groep, ongeveer 2% van de bevolking, één keer per kwartaal of vaker een bezoek
brengt.
Ook bij archeologische presentaties komen vaker hoogopgeleiden kijken dan
laagopgeleiden. Anders dan bij de musea, bezoeken mannen vaker een archeologische presentatie dan vrouwen. Inwoners van het noorden komen er veel vaker mee
in aanraking dan mensen uit de rest van Nederland. De verschillen tussen leeftijdsgroepen wijzen op een vergrijzing van het publiek. Waren in 1996 personen tussen
de 35 en 65 jaar nog oververtegenwoordigd, in 2004 waren dat de leeftijdsgroepen
boven de 55 jaar.
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De belangstelling voor archeologie onder Nederlanders ligt ruim boven die in de
meeste andere eu-landen. Alleen de Denen en de Luxemburgers tonen een sterkere
interesse.

Archieven
De beschrijving van de ontwikkelingen in de Nederlandse archieven in hoofdstuk 6 heeft als probleem dat aanbodcijfers na 2000 ontbreken. De hoofdlijnen in
de ontwikkelingen zijn niettemin duidelijk: de bezette planken in de Nederlandse
overheidsarchieven dijen uit, mede door de Archiefwet van 1995, die de overbrengingstermijn verkortte van vijftig naar twintig jaar. Het aantal archieven of archiefdiensten neemt echter af. Op regionaal niveau vindt een proces van centralisatie
plaats naar zogenaamde streekarchieven, streekarchivariaten en regionale historische centra (rhc’s; hierin gaan archieven samen met musea en/of bibliotheken).
Behoudens de (kleine) gemeente- en waterschapssecretarieën, is de toegankelijkheid van archieven voor het publiek goed te noemen: bijna overal kan men zonder
afspraak terecht tijdens kantooruren, en zijn er een studiezaal en een historische
bibliotheek. Het grootste deel van de archiefstukken is toegankelijk.
Het aantal bezoekers en de door hen afgelegde bezoeken is tussen 1980 en 1995
ongeveer verdubbeld, maar tussen 1995 en 2000 weer iets gedaald. Overheidsarchiefbewaarplaatsen trokken rond 2000 een kleine 200.000 bezoekers per jaar (cbs).
Inclusief de particuliere archieven gaat het om 300.000 bezoekers (scp). Een groot
deel (de helft van de 200.000 overheidsarchiefbezoekers) komt voor genealogisch
onderzoek. De grote overheidsarchieven trekken het merendeel van de bezoekers.
In 2000 waren er 35.000 schriftelijke verzoeken om inlichtingen (brief/fax), 13.000
verzoeken per e-mail en 2,5 miljoen hits op de websites van deze archieven. scponderzoek biedt daarnaast recentere gegevens (2003). Zo worden archieven vaker
door mannen dan door vrouwen bezocht. Anno 2003 zijn het de jongere ouderen
(50-64 jaar) die relatief het vaakst in de studiezalen zijn te vinden. De stijging onder
thuiswonende jongvolwassenen is opmerkelijk en houdt misschien verband met het
studiehuis in het voortgezet onderwijs en studentactiverend onderwijs aan de universiteiten. Vermoedelijk is het onderwijs ook oorzaak van de op het oog bestaande
(maar niet-signiﬁcante) stijging onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders.

Cultuurhistorische belangstelling via media en internet
Hoofdstuk 7 behandelt de ontwikkelingen in de belangstelling voor cultuurhistorie via de media en internet. Een ruime meerderheid van de bevolking komt via de
media in contact met cultureel erfgoed. Gedrukte media en televisie zijn nog steeds
de favoriete media om informatie over cultureel erfgoed te verzamelen. Daarmee
dragen deze massamedia sterk bij aan het vergroten van het publieksbereik van
cultureel erfgoed. Het internet is bezig een belangrijkere plaats in de culturele-informatievoorziening in te nemen. Maar vooralsnog is het bereik van websites van musea
en van monumenten, archeologie en archieven nog lang niet zo groot als dat van
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de oudere media, ook niet onder jongere groepen, die relatief veel tijd aan internet
besteden.
Waar de oude media een groter publiek weten te bereiken dan de erfgoedinstellingen, moet het digitaal erfgoed het nog stellen met een kleiner bereik. Bezoekers
van erfgoedwebsites komen vaker in musea en archieven en gaan vaker kijken bij
monumenten dan niet-bezoekers. Geïnteresseerden uiten hun belangstelling via
verschillende wegen: door erfgoedinstellingen te bezoeken en door via de media
kennis te nemen van cultureel erfgoed. Steeds zijn het echter de hoger opgeleiden die
meer belangstelling tonen dan lager opgeleiden. Conform het mediagebruik in het
algemeen, gebruiken ouderen vaker gedrukte media om zich over erfgoed te informeren en jongeren vaker het internet.

Actieve deelname aan erfgoed in de vrije tijd
Hoofdstuk 8 behandelt de aan cultureel erfgoed gerelateerde vrijetijdsbesteding.
Ondanks de dalende bereidheid van Nederlanders om zich bij een maatschappelijke
organisatie aan te sluiten, hebben de verschillende soorten erfgoedorganisaties hun
ledenaantallen zien toenemen. In 2003 was ruim 10% van de bevolking (meer dan
een miljoen personen) lid van een erfgoedorganisatie. Bovendien had 1,5% van de
bevolking van 16 jaar en ouder (ca. 160.000 personen) in dat jaar aan erfgoed gerelateerd vrijwilligerswerk verricht.
Onder de vrijwilligers en onder de leden van verschillende soorten erfgoedorganisaties (historische verenigingen, vriendenorganisaties van musea en organisaties
voor cultuurbehoud) zijn hoger opgeleiden en ouderen oververtegenwoordigd. In de
periode 1995-2003 is het overwicht van hoger opgeleiden kleiner geworden en dat
van ouderen juist toegenomen. Steeds is de deelname van 50-plussers sterker toegenomen dan die van jongeren. Hoewel de kring van actief betrokkenen dus groter
is geworden, vergrijst het bestand van leden en vrijwilligers wel. Op korte termijn
levert dit weinig problemen op, aangezien de babyboomgeneratie vrij omvangrijk is
en bovendien gemiddeld hoger is opgeleid dan eerdere generaties. Op wat langere
termijn kan verdere vergrijzing zonder toevoer van nieuw bloed leiden tot ledenverlies en dalende inzet van vrijwilligers.
De inzet van vrijwilligers en actieve leden is van groot belang voor het creëren van
draagvlak voor de instandhouding van cultureel erfgoed. Het is nu al zaak om na te
denken over het werven en binden van nieuwe vrijwilligers en leden. De generatiewisseling onder de betrokkenen gaat gepaard met een instroom van hoger opgeleide
recentelijk gepensioneerden. Deze generatiewisseling gaat ook samen met een
veranderend verwachtingspatroon van actieve deelname. De gepensioneerden vinden
hier een terrein om eruditie te etaleren en nieuwe expertise op te bouwen. Naarmate
vrijwilligers hoger opgeleid en meer deskundig zijn, wordt de afstand tussen professional en amateur kleiner en lijkt er een nieuw type erfgoedvrijwilliger op te staan.
Deze ‘nieuwe vrijwilliger’ zou geen vaste relatie met een bestaande organisatie
willen onderhouden en deelname aan tijdelijke projecten prefereren boven permanente beschikbaarheid. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan lijkt het raadzaam
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voor erfgoedorganisaties op deze veranderingen in te spelen. Een organisatiecultuur
die aansluit bij de wensen en verwachtingen van actief betrokkenen, lijkt een belangrijke voorwaarde voor het versterken van het culturele draagvlak.

Patronen en proﬁelen in belangstelling
Hoofdstuk 9 toont aan dat in de verschillende uitingen die een belangstelling voor
erfgoed kan aannemen, er een duidelijke overlap bestaat. Bezoekers van musea zijn
zo’n twee keer vaker ook bezoekers van archieven, monumenten en archeologie en
vice versa dan de bevolking als geheel (bezoekers en niet-bezoekers samen). In deze
overlap laat zich een structuur ontwaren. De bevolking vanaf 6 jaar is in te delen in
negen proﬁelen:
– allrounders (ca. 610.000 personen), een kleine kern van de zeer actieve erfgoedliefhebbers die veel verschillende erfgoedactiviteiten combineren;
– kunstminnaars (ca. 1.160.000 personen), met een voorliefde voor het bezoeken van
musea, waarbij kunstmusea favoriet zijn;
– verenigingsleden (ca. 840.000 personen), leden van verenigingen voor cultuurbehoud, historische verenigingen en vrienden van musea;
– verzamelaars (ca. 1.230.000 personen), die zelf voorwerpen met historische waarde
verzamelen, en daarbij relatief vaak lid zijn van een historische vereniging of van
een vriendenorganisatie van een museum;
– snuffelaars (ca. 1.360.000 personen), die vooral via internet en ook wel via andere
media kennisnemen van cultureel erfgoed, maar weinig receptieve en actieve
belangstelling vertonen;
– cultuuruitje met het hele gezin (ca. 2.390.000 personen), vooral kinderen en hun
ouders die receptieve belangstelling hebben voor met name musea, maar ook
monumenten;
– dagjesmensen (ca. 1.700.000 personen), wier belangstelling beperkt is tot een
bezoek aan een monument en het lezen over vroeger, maar die niet in musea
komen;
– lezers (ca. 1.230.000 personen), die geen receptieve of actieve deelname vertonen,
maar wel in boeken en tijdschriften over het verleden lezen;
– non-actieven (ca. 4.520.000 personen), die receptieve noch gemedieerde noch
actieve belangstelling hebben voor cultureel erfgoed.
Personen die actief zijn op erfgoedterrein, zijn dat ook op andere culturele gebieden.
Dat geldt niet alleen voor de allrounders, maar ook voor andere groepen erfgoedliefhebbers. Zij bezoeken meer dan gemiddeld traditionele en populaire podiumkunsten en bioscopen.
Met enkele vertegenwoordigers van de eerste vijf clusters van erfgoedliefhebbers
is nader ingegaan op hun belangstelling voor erfgoed in het algemeen en het gebruik
van internet/digitaal erfgoed in het bijzonder. Gebruikers blijken onderscheid te
maken naar het soort vraag waarop hun informatiebehoefte betrekking heeft. Voor
een snelle, korte informatievraag worden meestal bronnen op internet geconsul18
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teerd, terwijl men voor meer fundamentele vragen teruggrijpt op de aloude ‘analoge’
bronnen als experts, musea, bibliotheken, archieven en (gedrukte) encyclopedieën.
Bij het internetgebruik lijkt er een verschil te bestaan tussen oudere en jongere
erfgoedliefhebbers; de laatsten zeggen het internet overal voor te gebruiken, wat
wellicht samenhangt met een grotere zoekvaardigheid met het medium, waardoor
men sneller betrouwbare informatie weet te vinden.

Verklaring van verschillen in belangstelling
Hoofdstuk 10 bevat een analyse van de factoren die erfgoeddeelname beïnvloedden
in het laatste meetjaar van het avo-onderzoek (2003). Daarin wordt duidelijk dat
vooral cultureel kapitaal de verschillen in omgang met erfgoed verklaart. Zowel het
eigen opleidingsniveau als dat van de ouders, als de actieve cultuurdeelname (als
indicator voor culturele kennis) laat grote verschillen in deelname en sterk positieve
effecten zien. Hoe hoger de eigen en ouderlijke opleidingsniveaus, en hoe meer
cultureel actief (in bredere zin dan erfgoed) men is in de vrije tijd, hoe groter de kans
is dat men in het afgelopen jaar musea, monumenten en/of archieven heeft bezocht,
zelf actief is geweest op erfgoedgebied, dan wel via de klassieke massamedia of via
internet met erfgoed in aanraking is gekomen. Ook het sociaal kapitaal, hier geïndiceerd met de mate van politieke en maatschappelijke participatie, oefent een sterke
invloed uit. Factoren als inkomen, tijdsdruk, etniciteit, geograﬁsche verschillen in
het aanbod, sekse en leeftijd leggen relatief gesproken minder gewicht in de schaal.
Ze verklaren niettemin een deel van de verschillen.
Het geringe effect van etniciteit, wanneer wordt gecontroleerd voor verschillen in
opleiding en inkomen, baart opzien. Hier speelt mee dat het aantal allochtonen in
het avo’03 gering is (waardoor de toets op signiﬁcantie van verschillen wat conservatief uitvalt) en dat het om de beter geïntegreerde personen uit de respectieve groepen
gaat. Analyses op de las’04, de studie die deze beide klippen omzeilt, hebben laten
zien dat er verschillen in erfgoeddeelname resteren tussen autochtonen en allochtonen wanneer rekening wordt gehouden met de gemiddeld lagere leeftijd en het
gemiddeld lagere opleidingsniveau van de etnische groepen. Verschillen in deelname tussen de vier grote etnische groepen blijken vooral een gevolg van de mate
van omgang met autochtone Nederlanders (hoe meer omgang, hoe meer deelname).
Ze blijken niet terug te voeren op problemen met de Nederlandse taal.

Verklaring van ontwikkelingen in belangstelling
Hoofdstuk 11 behandelt de veranderingen in belangstelling voor cultureel erfgoed
in de periode beginnend in 1979, 1983 of 1995 en eindigend in 2003. Het gaat daarbij
om de belangstelling zoals die tot uitdrukking komt museum-, monumenten- en
archiefbezoek alsmede actieve deelname (lidmaatschap van historische vereniging
enz.). Getracht is de mechanismen achter de veranderende niveaus van deelname
bloot te leggen. Eerst is gekeken naar het relatieve belang van de (samenhangende)
factoren levensfase, generatie en periode. Uit deze analyses kwam naar voren dat alle
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drie deze factoren een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de erfgoedbelangstelling, zij het met beperkte verklaringskracht.
Die ontwikkeling is niet voor alle levensfasen respectievelijk generaties dezelfde
geweest. Van de drie factoren bleek levensfase het meest bepalend. Dit verrast enigszins, aangezien in eerdere studies naar de kunsten en de media binnen de reeks Het
culturele draagvlak, juist (generatiegebonden) socialisatieverschillen van groter
belang zijn gebleken (bv. in de belangstelling voor de podiumkunsten en het lezen
van gedrukte media). Kennelijk is de levensfase bij het cultureel erfgoed bepalender
dan in de andere cultuurdomeinen. Men zou geneigd kunnen zijn te denken dat hierachter een groeiende belangstelling voor erfgoed op latere leeftijd schuilgaat. Onze
analyses hebben echter laten zien dat erfgoedbelangstelling (beperkt tot musea en
monumenten), vooral iets is van alleenwonenden, of ze nu van jongere of meer gevorderde leeftijd zijn. In mindere mate geldt dit ook voor de paren vanaf 40 jaar zonder
thuiswonende kinderen. Paren onder de 40 jaar en ouders van, met name, jonge
thuiswonende kinderen scoren duidelijk benedengemiddeld.
Opmerkelijk was de bevinding dat de sinds 1979 dan wel 1995 gestegen belangstelling voor cultureel erfgoed (zie hoofdstukken 3 t/m 6 en ﬁguur 11.1) op een
compositie-effect berust. De stijging is vooral aan te danken aan het feit dat latere
(jongere) generaties gemiddeld hoger zijn opgeleid, dat in recentere jaren het inkomensniveau hoger lag, en dat oudere paren en alleenwonenden een groter aandeel
van de bevolking uitmaken. Zouden opleiding, inkomen en samenstelling van de
bevolking naar levensfase constant zijn gebleven, dan zou de erfgoeddeelname
zijn gedaald. Anders geformuleerd: binnen niveaus van opleiding en inkomen is
de belangstelling voor cultureel erfgoed in de afgelopen decennia gedaald. Dit
hoeft, juist vanwege het compositie-effect, niet onmiddellijk aanleiding te geven
tot zorg voor de toekomstige erfgoedbelangstelling. De vergrijzing zet zich immers
de komende decennia voort en ook het inkomensniveau zal waarschijnlijk verder
stijgen. De opleidingsexpansie nadert daarentegen wel een plafond. En aangezien
opleiding de sterkste voorspeller is van verschillen in erfgoedbelangstelling, is dit
wel iets om rekening mee te houden.
Op het effect van opleidingsniveau is nader ingezoomd om te bezien of het in de
loop der jaren kleiner is geworden. Dit onder invloed van overheidsinspanningen
gericht op het verkleinen van de verschillen, dan wel sociaal-culturele veranderingen als individualisering en een groeiend belang van leefstijlen. Daarbij zijn voor
zover mogelijk het eigen opleidingsniveau en dat van de ouders onderscheiden. Voor
alle onderscheiden vormen van erfgoeddeelname blijkt ten eerste dat er zeker geen
sprake is geweest van een slinkend opleidingseffect – eerder nog het omgekeerde
– en ten tweede dat waar het ouderlijke opleidingsniveau voor thuiswonende kinderen zeker bepalend is, dit bij volwassenen veel minder sterk speelt. Voor de laatsten
telt vooral het door henzelf behaalde opleidingsniveau en speelt dat van hun ouders
een bescheiden, doch niet verwaarloosbare rol.

20

Samenvatting

Implicaties voor overheidsbeleid
Welke aangrijpingspunten voor het overheidsbeleid kunnen uit de vele cijfers worden
afgeleid? In hoofdstuk 12 worden ze besproken aan de hand van vier thema’s:
– opleidingsniveau (cultureel kapitaal);
– etnisch-culturele diversiteit;
– inkomen (economisch kapitaal);
– trends voor de toekomst.

Opleidingsniveau (cultureel kapitaal)
Aangezien verschillen in cultureel kapitaal tot de grootste sociale spreiding leiden,
ligt het in de rede daar te zoeken naar aangrijpingspunten voor beleid. Voor een
belangrijk deel speelt de vergaring van cultureel kapitaal zich af in een door de
overheid moeilijk te beïnvloeden levenssfeer: het gezin of huishouden waarin men
opgroeit en al dan niet met erfgoed in aanraking wordt gebracht. Onze analyses
hebben laten zien dat het eigen opleidingsniveau een sterkere invloed uitoefent dan
dat van de ouders, zeker als men eenmaal volwassen is. Bovendien daalt het effect
van het ouderlijk opleidingsniveau aanzienlijk wanneer wordt gecontroleerd voor
de verschillen in het eigen opleidingsniveau (vmbo, havo/vwo, hbo/wo). De conclusies over de omvang van de invloed van het ouderlijk milieu verschillen deels met
conclusies van het reeds bestaande onderzoek. Dit heeft repercussies voor de mate
waarin met optimisme gekeken kan worden naar de te verwachten effecten van
erfgoededucatie. Immers, naarmate het belang van het ouderlijk milieu groter wordt
ingeschat, verminderen de mogelijkheden om door middel van onderwijs reeds
bestaande verschillen te verkleinen. In het onderwijs liggen de kansen om het cultureel erfgoedkapitaal van kinderen te vergroten, ter nivellering van in de thuissituatie
opgelopen achterstanden in cultureel kapitaal. Daarbij bepaalt vooral de selectie aan
de poort welke leerlingen wat gaan leren over cultureel erfgoed. Maar ook binnen het
onderwijsniveau boeken de verschillende wijzen van cultuureducatie verschillende
resultaten.
Dat er zulke grote verschillen in erfgoeddeelname bestaan naar opleidingsniveau geeft ook op een andere manier te denken. Het houdt in dat iemand die zijn
schoolloopbaan op vmbo-niveau afsluit, veel minder over het (tastbare) verleden te
weten komt dan iemand met hoger onderwijs. Voor een deel spreekt dat vanzelf: de
opleidingsloopbaan is in het vmbo korter en bijgevolg kan er minder stof behandeld
worden. Bovendien ligt het leertempo van leerlingen op lagere niveaus lager, wat de
relatieve achterstand nog versterkt. Meer aandacht voor het verleden op de lagere
niveaus zou ten koste gaan van de andere vakken in het curriculum.
Gezien deze barrières ligt het voor de hand niet zozeer te investeren in het verkleinen van verschillen in cultureel erfgoedkapitaal tussen de opleidingsniveaus, als wel
in het vergroten van de effectiviteit van het geschiedenis- en cultuuronderwijs. De
zelfopgelegde beperking van de culturele canon van Nederland tot vijftig vensters
op de vaderlandse cultuurgeschiedenis, is in dit verband een interessant experiment.
De commissie-Van Oostrom stelt: ‘[…] misschien is deze ogenschijnlijke bescheiSamenvatting
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denheid wel juist het effectiefste middel om in het vervolg, op school en daarbuiten,
naar uitbreiding te streven: omdat de stof dankzij selectie tenminste volop tot haar
recht kan komen, wat niet het geval is bij een wildgroei van alle mogelijke thema’s en
onderwerpen die de beleving overwoekert’ (Commissie ontwikkeling Nederlandse
canon 2006a: 33). Hiervan proﬁteren alle niveaus, de lagere en de hogere. Mocht dit
vermoeden van de commissie juist zijn, dan sluit dat aan op onze bevindingen.

Etnisch-culturele diversiteit
De bevinding dat voor erfgoeddeelname van leden van etnische minderheidsgroepen de omgang met autochtonen bepalend is en taalachterstanden er niet toe lijken
te doen, stemt tot bescheidenheid qua ambities in het erfgoedbeleid. Het lijkt niet
doenlijk voor dat speciﬁeke beleidsveld om de interactie tussen bevolkingsgroepen
te bevorderen. Niettemin is een belangrijke gedachte achter de bevordering van
erfgoedparticipatie dat langs die weg het verhaal van Nederland – hoe is het land zo
geworden als het nu is – als bindend element in de onderlinge verstandhouding zou
kunnen dienen. Dit suggereert een omgekeerde causale volgorde: erfgoedparticipatie
van allochtonen leidt tot omgang met autochtonen. Het zou mooi zijn als dit waar
was, maar het lijkt redelijker ervan uit te gaan dat allochtonen die al met autochtonen omgaan hun cultuurdeelnamepatronen geheel of gedeeltelijk overnemen.
Dit laat een ander punt onverlet: de geschiedenis van Nederland is bij uitstek een
geschiedenis van culturele confrontaties, in elk geval vanaf de Romeinse tijd. Veel
Nederlanders gingen scheep en leerden al varend andere culturen kennen. Omgekeerd kwamen ook veel leden van andere culturen via de havens ons land binnen.
Met het nautische verleden hangen ook het koloniale en het slavernijverleden samen.
De thans hier woonachtige Nederlanders van Surinaamse en Antilliaanse afkomst
getuigen hiervan. Turkse en Marokkaanse Nederlanders werden in hun thuisland
overgehaald hier te komen werken. Andere, kwantitatief kleinere groepen ontvluchtten oorlogen en vervolging en kwamen naar Nederland vanwege het (al dan niet
vermeende) open en tolerante klimaat. Ook hun geschiedenissen zijn deel geworden van de geschiedenis van Nederland. In het integratiedebat is de laatste jaren
de nadruk komen te liggen op de aanpassing van allochtonen aan de Nederlandse
identiteit. Misschien is daarbij wat uit het zicht geraakt hoezeer die Nederlandse
identiteit vervlochten is met de culturele confrontaties en uitwisselingen in het
verleden. In dat opzicht is het – indachtig het cultuurspreidingsbeleid – positief
dat erfgoedinstellingen meer dan voorheen proberen ook die verhalen te vertellen,
deze met objecten en documenten te illustreren en hierbij de allochtone groepen te
betrekken. Niet alleen belooft het de achterstand van de etnische groepen in erfgoedparticipatie terug te brengen. Ook kan het instrumenteel zijn in het in gesprek
brengen van autochtonen en allochtonen over elkaars geschiedenis, die in elk geval
voor het meest recente deel een gedeelde geschiedenis is.
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Economisch kapitaal
De beperkte verklaringskracht van economisch kapitaal, vergeleken met die van
cultureel en sociaal kapitaal, lijkt erop te duiden dat de drempels van musea, monumenten enzovoort eerder van psychologische of sociologische dan ﬁnanciële aard
zijn. Dat er van het nettohuishoudinkomen toch een bescheiden effect op de erfgoeddeelname uitgaat, geeft niettemin een aangrijpingspunt voor beleid. In tegenstelling tot de andere kapitaalvormen, is economisch kapitaal door de overheid relatief
makkelijk te beïnvloeden, hetzij ongericht door inkomens-/koopkrachtverhogende
maatregelen, hetzij gerichter door het reduceren of geheel wegnemen van toegangstarieven in de erfgoedsector. Het valt op grond van deze analyses te verwachten dat
met dergelijke maatregelen de sociale spreiding van erfgoeddeelname enigszins kan
worden teruggedrongen. Het zal echter zeker niet zo zijn dat die geheel zal verdwijnen. De afwezigheid van een inkomenseffect bij erfgoeddeelname via de media en
in archieven (doorgaans geen toegangsprijs) en de aanwezigheid van zo’n effect bij
museum- en monumentenbezoek (vaak wel een toegangsprijs), suggereert dat verlaging of wegnemen van toegangsprijzen bij de laatste hooguit het inkomenseffect
zal doen verdwijnen. De overige effecten, vooral die van cultureel en sociaal kapitaal,
zullen blijven bestaan. Van vrije toegang tot musea valt dus slechts beperkt heil te
verwachten in het terugdringen van sociale verschillen in deelname.

Trends voor de toekomst
De gegroeide erfgoeddeelname is goed nieuws voor het beleid van de rijksoverheid,
dat al geruime tijd streeft naar een vergroting van het publieksbereik. Of en in welke
mate dit beleid aan de groei heeft bijgedragen, valt op basis van de beschikbare
gegevens en de analyses in dit rapport niet vast te stellen. De analyses hebben laten
zien dat de groei grotendeels is veroorzaakt door begunstigende omstandigheden:
het gemiddeld hogere opleidingsniveau in recente generaties, het gestegen inkomensniveau, de vergrijzing. Na statistische uitschakeling van deze omstandigheden, blijkt
er sprake te zijn van een terugloop in de belangstelling (afgelezen aan het ‘zuivere’
effect van meetjaar). Alle overige omstandigheden constant gehouden, was er in de
laatste avo-meetjaren een duidelijke daling in erfgoedbelangstelling. Moet dit de
alarmbellen doen rinkelen? Eerder gingen we hier al enigszins op in. Het antwoord
luidt: dat hoeft niet onmiddellijk. Twee van de drie begunstigende omstandigheden
zetten zich immers nog altijd voort: de vergrijzing gaat nog wel even door en ook het
alleen wonen op jongere leeftijd mag zich nog altijd in een groeiende populariteit
verheugen. En behoudens bijzondere omstandigheden, zal ook het inkomensniveau
gestaag blijven groeien in de komende jaren.
De derde factor is de opleidingsexpansie. Het gemiddelde opleidingsniveau
stijgt nog steeds licht en de verwachting is dat vooral door de stapeling van beroepsopleidingen en wetenschappelijke opleidingen het gemiddelde opleidingsniveau nog
enigszins zal blijven stijgen. Die stijging zal in de komende decennia echter nooit zo
sterk kunnen zijn als in de afgelopen decennia het geval is geweest. Als de trend van
dalende belangstelling binnen niveaus van opleiding doorzet, is het onwaarschijnlijk
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dat stijgend opleidingsniveau blijvend een compensatie kan bieden. Het valt daarom
zeker niet uit te sluiten dat door de geschetste ontwikkelingen de deelnamepercentages voor activiteiten als museum- en monumentenbezoek zullen gaan dalen. Dit
is afhankelijk van de moeilijk in te schatten weging van tegen elkaar inwerkende
ontwikkelingen (demograﬁe, inkomen, opleiding). Een positieve factor is ook dat de
belangstelling in de jongste cohorten duidelijk boven het bevolkingsgemiddelde ligt.
Daarvan is het evenwel weer de vraag hoe duurzaam deze verschillen zullen blijken.
Alles overziend, lijkt een focus op het vergroten van de effectiviteit van en efﬁciëntie in het geschiedenisonderwijs – in brede zin, ook kunst-, cultuur- en literatuurgeschiedenis omvattend – zoals hierboven beschreven, de aangewezen weg.
Een factor die daarbij zeker betrokken moet worden, is die van de gemedieerde
deelname, in het bijzonder de digitale. De focusgroepgesprekken met erfgoedliefhebbers hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk internet in korte tijd is geworden
in de zoektocht naar informatie over het verleden. Zeker voor de jongere generaties
is dat het geval, maar ook de oudere gebruiken het net om in het kader van een
speciﬁeke zoektocht de beschikbare bronnen in kaart te brengen. Het gecombineerd ontsluiten van informatie afkomstig uit verschillende instellingen voorziet
daarbij vaak in een grote behoefte, bijvoorbeeld voor amateurgenealogen. Voor het
verlevendigen van geschiedenisonderwijs zijn de experimenten met serious gaming
veelbelovend. Dit zijn computergames met een educatief gehalte. Het spelelement
kan de betrokkenheid verhogen. En passant leert men wat men moet leren, of leert
men hoe het te zoeken en waar het te vinden. Links naar de websites van erfgoedinstellingen kunnen de status van deze instellingen helpen verankeren, ook in het
digitale domein. Van belang is wel bij de ontwikkeling van dergelijke spellen dat de
doelgroep zelf erbij betrokken wordt.
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Deel I
Inleiding en sociaal-culturele context

1
1.1

Het bereik van het verleden
Belangstelling voor cultureel erfgoed

Veel Nederlanders verzamelen oude voorwerpen, bezoeken de Open Monumentendag of gaan naar een museum. Veelal gaat het dan om interesse voor materiële
overblijfselen van vroegere samenlevingen. Soms zoeken mensen hun stamboom
uit, kijken ze hoe oude ambachten herleven, of luisteren naar oude verhalen over
dorps- of buurtgeschiedenis. Dit zijn vooral voorbeelden van interesse in de immateriële geschiedenis van het eigen verleden of de eigen woonomgeving. Ze illustreren
de individualisering van het historisch besef (vgl. Ribbens 2002). Belangstelling voor
cultureel erfgoed kan men dus op verschillende manieren tonen. In deze studie gaat
de meeste aandacht uit naar het bezoek aan musea, archieven en archeologische
presentaties en het bezichtigen van bezienswaardige gebouwen. Naast dit bezoek
beschrijven we de cultuurhistorische interesse via de media en de meer actieve
betrokkenheid bij het culturele erfgoed, door middel van vrijwilligerswerk of lidmaatschap van een erfgoedorganisatie.
Deze activiteiten hebben gemeen dat Nederlanders belangstelling tonen voor
het verleden – of het nu gaat om de geschiedenis van de eigen buurt of streek, van
Nederland en Europa, of van de mensheid in het algemeen. Steeds gaat het erom
iets te hervinden van de leefwijze van onze voorouders, hoe nabij of hoe ver die zich
soms ook van ons bevinden. Deze belangstelling hangt samen met onze historische
kennis, met onze verbondenheid met een gemeenschap en met onze identiteit. Ook
de canon van de Nederlandse geschiedenis (Commissie ontwikkeling Nederlandse
canon 2006a en 2006b; www.entoen.nu) is gerelateerd aan het onderwerp van deze
studie. Historische kennis, canon, identiteit en gemeenschap zijn hier geen onderwerp van empirische studie. Wel bespreken we in het slothoofdstuk de relevantie van
onze bevindingen voor deze onderwerpen.
In deze studie gaan we in op de belangstelling voor het verleden, voor zover deze
tot uitdrukking komt in het bezoek aan cultureel erfgoed (instellingen), mediagebruik voor historische onderwerpen en actieve deelname in onder andere historische verenigingen. We beschrijven hoe deze belangstelling voor cultureel erfgoed
zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld en hoe de samenstelling van de
groep geïnteresseerden in de loop van de tijd is veranderd. De studie maakt deel uit
van Het culturele draagvlak, een reeks studies die wordt gepubliceerd met steun van
het ministerie van ocw en waarin de publieke belangstelling voor beurtelings cultu1
reel erfgoed, de kunsten en de media wordt gepeild.
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1.2

Probleemstelling

Zoals gebruikelijk in de scp-reeks Het culturele draagvlak, ligt de nadruk op de
belangstelling voor cultuur onder de Nederlandse bevolking. In deze studie gaat het
om de belangstelling voor cultureel erfgoed. In belangrijke mate heeft dat culturele
erfgoed betrekking op de materiële overblijfselen die in gesubsidieerde erfgoedinstellingen bewaard worden of op andere wijze door de overheid worden beschermd.
Alle materiële en immateriële overblijfselen uit het verleden worden tezamen aangeduid als ‘het culturele erfgoed’. Materieel erfgoed betreft alle tastbare voorwerpen
die uitdrukking geven aan ontwikkelingen die zich in het verleden op een bepaalde
plaats of in een bepaald gebied hebben voorgedaan. Onder immaterieel erfgoed verstaan we, in navolging van de Unesco, de gebruiken, de voorstellingen, de expressie,
de kennis en vaardigheden – inclusief de bijbehorende instrumenten, voorwerpen,
artefacten en ruimtes – die gemeenschappen, groepen en, soms, individuen erkennen als onderdeel van hun cultureel erfgoed.2 De Unesco onderscheidt vijf belangrijke domeinen van immaterieel erfgoed:
– orale tradities en uitingen (waaronder taal als voertuig voor immaterieel cultureel
erfgoed);
– podiumkunsten;
– sociale praktijken, rituelen en feestelijke gebeurtenissen;
– kennis van en praktijken rond de natuur en het universum;
– traditioneel ambacht.
Dat omvat meer dan de collecties in musea, bezienswaardige gebouwen, documenten in archieven en archeologische overblijfselen, die in het erfgoed(selectie)beleid
van de rijksoverheid een centrale plaats innemen. In deze studie concentreren we
ons op de ontwikkeling in de belangstelling voor materiële overblijfselen. Bedoeld is
dan niet het beroepsmatig omgaan met materieel erfgoed of het volgen van verplicht
(geschiedenis)onderwijs, maar juist het omgaan ermee in de vrije tijd.
Hoewel de aandacht primair uitgaat naar de belangstelling voor materiële
overblijfselen (en impliciet het historische verhaal dat deze vertellen). is een strikte
afbakening van materieel en immaterieel erfgoed in deze studie niet altijd mogelijk.
Bij bezoek aan erfgoedinstellingen of het bezichtigen van bijzondere gebouwen
of overblijfselen ervan, is een afbakening nog redelijk goed mogelijk, maar bij het
mediagebruik en de lidmaatschappen van erfgoedorganisaties kan op basis van het
beschikbare materiaal niet nagegaan worden wat gelezen wordt, waarnaar geluisterd
of gekeken wordt of waarvoor leden en vrijwilligers zich inzetten. We spreken dan
over (cultuur)historische belangstelling, zonder dat we het object van die interesse
kunnen speciﬁceren.
Tot op zekere hoogte overlapt immaterieel erfgoed met volkscultuur. Mede
dankzij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur (ncv) is de belangstelling voor
volkscultuur in Nederland in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Gebrek aan
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empirische gegevens maakt het echter niet mogelijk om hier apart aandacht aan dit
onderwerp te besteden.
Belangstelling voor het verleden kent gradaties van intensiteit. Het spectrum van
historische belangstelling loopt van ‘wel eens iets lezen / zich wel eens iets afvragen’
over vroeger tot het vaak bezoeken van erfgoedinstellingen en -objecten, gecombineerd met het lidmaatschap van historische verenigingen en het zelf geschiedkundig
publiceren. In deze studie worden drie vormen van belangstelling onderscheiden, te
weten
– receptieve deelname: het bezoek aan erfgoedinstellingen en -locaties;
– gemedieerde deelname: het gebruik van media en internet (digitaal erfgoed) voor
informatie over het verleden; en
– actieve deelname: het verrichten van vrijwilligerswerk, lid zijn van een erfgoedorganisatie en het zelf verzamelen van voorwerpen van historische waarde.

Receptieve deelname
Het bezoek aan erfgoedinstellingen en -locaties heeft betrekking op de publieke
belangstelling voor musea, monumenten, archieven en archeologische vindplaatsen
en presentaties. Daarbij gaan we na welk deel van de bevolking op deze wijze belangstelling toont voor het culturele erfgoed – het bereik –, hoe deze groep is samengesteld en hoe de omvang en samenstelling van de groep bezoekers sinds 1979, en in
het bijzonder sinds de vorige scp-erfgoedstudie Het gedeelde erfgoed (De Haan 1997),
is veranderd. De aanbodzijde wordt belicht als achtergrond bij de ontwikkelingen in
het gebruik.

Gemedieerde deelname
Naast het bezoek aan instellingen en locaties kent de cultuurhistorische belangstelling andere uitingsvormen. Men kan bijvoorbeeld in kranten, tijdschriften of
boeken over vroeger lezen, of radio- en tv-programma’s (zoals het populaire Andere
tijden) beluisteren en bekijken, en steeds vaker ook zoekt men informatie op internet.
Op verschillende manieren en met variërende intensiteit wordt eraan gewerkt om
erfgoed digitaal beschikbaar te maken. De historische belangstelling die op deze
manier in beeld komt, kan breder zijn (zij het misschien ook minder diep) dan die
voor bovengenoemd erfgoed in instellingen en op locaties.

Actieve deelname
Verder voelt een relatief klein deel van de belangstellenden zich in het bijzonder
betrokken bij het behoud en het toegankelijk houden van cultureel erfgoed. Zij
worden vrijwilliger, verzamelen zelf voorwerpen van historische betekenis of zijn lid
van een van de vele organisaties op cultuurhistorisch gebied. Aan deze groep relatief
sterk betrokkenen wordt apart aandacht besteed.
Zoals al aangestipt, houden geschiedenisleraren, archivarissen, conservatoren en
anderen zich beroepshalve met het verleden bezig en volgen kinderen en jongeren
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het verplichte geschiedenisonderwijs. Deze studie gaat niet in op de werkzaamheden
van deze professionals en leerplichtigen, maar concentreert zich op de vrijwillige
(buiten beroep en studie) en intrinsieke (niet van buitenaf opgelegde) belangstelling.

Doel- en vraagstelling
Dit onderzoek beoogt het cultuurbeleid te informeren over trends in het bereik van
en de deelname aan cultureel erfgoed in Nederland. De centrale vraag van de studie
luidt:
Hoe groot is de belangstelling voor cultureel erfgoed, hoe is de groep belangstellenden
samengesteld, hoe hebben de omvang en de samenstelling van die groep belangstellenden
zich in de tijd ontwikkeld en hoe zijn verschillen en ontwikkelingen in de
erfgoedbelangstelling te verklaren?
Deze vraag is in een aantal deelvragen uiteengelegd (tussen haakjes staan de hoofdstukken waarin ze aan de orde komen):
1 Hoe groot is de receptieve deelname, d.w.z. het bezoek aan in het bijzonder
musea, archieven, monumenten en archeologische presentaties, en welke ontwikkelingen hebben zich in die receptieve deelname sinds medio jaren negentig
voorgedaan? (hoofdstukken 3 t/m 6)
2 Hoe heeft de gemedieerde omgang met erfgoed (via gedrukte, audiovisuele en
nieuwe media) zich sindsdien ontwikkeld? (hoofdstuk 7)
3 Welk deel van de bevolking geeft blijk van actieve betrokkenheid bij cultureel erfgoed door zich als vrijwilliger in te zetten, door zelf oude voorwerpen te verzamelen of door het lidmaatschap van een erfgoedorganisatie? (hoofdstuk 8)
4 Is belangstelling voor cultureel erfgoed een uitingsvorm van een algehele belangstelling voor cultuur, d.w.z. zijn erfgoedliefhebbers ook in andere cultuurvormen
geïnteresseerd? (hoofdstuk 9)
5 Welke bevolkingsgroepen zijn onder de groepen belangstellenden over- en ondervertegenwoordigd en welke ontwikkelingen deden zich hierin voor? (hoofdstukken 3 t/m 9)
6 Welke factoren verklaren (ontwikkelingen in) de belangstelling voor cultureel
erfgoed? (hoofdstukken 10 en 11)

1.3

Erfgoedbeleid

Cultuurbeleid in brede zin
De hoofddoelstelling van het cultuurbeleid van het rijk is in de vigerende Wet op het
speciﬁek cultuurbeleid als volgt geformuleerd: de minister van ocw is verantwoordelijk voor ‘het scheppen van voorwaarden voor het in stand houden, ontwikkelen,
sociaal en geograﬁsch spreiden of anderszins verbreiden van cultuuruitingen; hij
laat zich daarbij leiden door overwegingen van kwaliteit en verscheidenheid’ (Wet
op het speciﬁek cultuurbeleid van 11 maart 1993). Niet toevallig sluiten doel- en
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vraagstellingen van deze studie bij de spreidingsdoelstelling aan. De scp-reeks Het
culturele draagvlak wordt door het ministerie ondersteund, om de vinger aan de pols
te houden van de sociale spreiding van cultuur. In die spreiding kunnen breedte en
diepte worden onderscheiden. Breedte verwijst naar ‘het bereik van het verleden’: welk
deel van de bevolking wordt met of door cultuur bereikt, en – de verscheidenheidsoverweging indachtig – voor welke groepen in de bevolking geldt dat? Diepte verwijst
naar de mate waarin degenen die met/door cultuur worden bereikt zich met cultuur
bezighouden en geeft mede uitdrukking aan de kwaliteitsoverweging.

Erfgoed
Het bovenstaande geldt voor cultuur in het algemeen. Toegespitst op cultureel
erfgoed is het duidelijk dat de overheid een belangrijke rol toekomt in de zorg voor
het collectief geheugen. Dat dit geheugen collectief wordt genoemd, heeft overigens
veel meer te maken met het bewaren van voorwerpen die in principe voor iedereen
toegankelijk zijn dan met de individuele herinnering van burgers.
Veel van het belangrijke erfgoed kan niet in stand worden gehouden met privémiddelen, vrijwilligerswerk of door de markt. Ten dele gebeurt dit overigens wel: er
zijn met privaat geld geﬁnancierde musea en archiefcollecties, en een groot deel van
’s lands monumenten is in private handen (maar de overheid ﬁnanciert wel mede
3
de instandhouding). De overheid (rijk en de regionale en lokale overheden) stelt
zich ten doel het belangrijkste culturele erfgoed voor latere generaties te bewaren.
Het rijk heeft bovendien de gedeelde zorg voor erfgoedobjecten van internationaal
belang. Nederland is als lid van de Verenigde Naties betrokken bij de Unesco, is als
lid van de Europese Unie gebonden aan Europese regelgeving (o.a. het Verdrag van
Malta voor archeologie), en is partij in de nog altijd voortdurende nasleep van de
Tweede Wereldoorlog (roofkunst).
De ontwikkeling van de canon van Nederland in de afgelopen periode kwam
voort uit een breed gevoelde behoefte aan een kern van historische gebeurtenissen,
die in een pluralistisch land als Nederland als verbindend element kan fungeren.
De commissie-Van Oostrom, die de canon heeft ontwikkeld en gepubliceerd, heeft
zich rekenschap gegeven van de gevaren van het ‘vastschrijven’ van de nationale
geschiedenis en het instrumentaliseren ervan voor politieke doeleinden (Commissie ontwikkeling Nederlandse canon 2006a). Men kan zich met reden afvragen hoe
collectief het geheugen kan zijn in een land waarin groepen met diverse culturele
achtergronden samenleven en daardoor op verschillende manieren tegen dezelfde
gebeurtenissen en ontwikkelingen aankijken (zie Grever et al. 2006). Om die reden is
ervoor gekozen het debat over de canon op gang te houden en deze eens in de zoveel
jaren tegen het licht van nieuwe historische inzichten te houden (zie www.entoen.
nu).

Vier sectoren, rijk, provincies en gemeenten
Het rijksbeleid op het terrein van cultureel erfgoed kent vier sectoren: musea, monumenten, archeologie en archieven. Analoog aan deze indeling worden in dit boek
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aan deze sectoren afzonderlijke hoofdstukken gewijd, met beschrijvingen van de
belangstelling (hoofdstukken 3 t/m 6). In elk van de sectoren is het rijk echter niet
de enige speler. Ook provincies en gemeenten hebben op deze gebieden hun eigen
beleid – denk aan gemeentelijke musea en monumenten, provinciale en gemeentelijke (of streek)archieven en de provinciale erfgoedhuizen. Vanwege de aansluiting
van dit onderzoek bij het rijksbeleid, gaan we hier niet nader in op (doelstellingen
van) gemeentelijk en provinciaal erfgoedbeleid, die ook per gemeente en provincie
kunnen verschillen. Provincies en gemeenten komen niettemin wel voor in de sectorhoofdstukken, waar dat van belang is voor de beschrijving van aanbod en gebruik
van het cultureel erfgoed in Nederland.

Sectoroverstijgende thema’s: erfgoedselectie en Belvedere
De collecties van door overheidsgeld ondersteunde instellingen als (rijks)musea en
archieven worden steeds omvangrijker. In een aantal sectoren groeit het volume
van verzameld materiaal dermate sterk dat de grenzen van wat bewaar- en conserveerbaar is in zicht beginnen te komen. Het behouden van historisch waardevolle
collecties (bv. papieren collecties, programma Metamorfoze) is vaak een strijd tegen
de tand des tijds, en tegelijkertijd dient er zich veel nieuw materiaal aan. Terwijl in
de traditionele erfgoedsectoren (archieven, musea, monumenten en archeologie) een
afgerond en actueel overzicht van het te bewaren materiaal nog goeddeels ontbreekt,
dienen zich nieuwe sectoren aan als mobiel erfgoed, erfgoed van culturele minderheden, immaterieel erfgoed (o.m. oral history), audiovisueel erfgoed (Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid) en digitaal erfgoed. Mede daarom heeft de Raad voor
Cultuur (2005) een advies uitgebracht over het erfgoedselectiebeleid. In dit kader
wordt van de rijksoverheid een nadrukkelijker rol verwacht in het selecteren van wat
te bewaren is en wat eventueel aan de vergetelheid moet worden prijsgegeven. De verantwoordelijke minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van
het advies van de Raad onderschreven (ocw 2006).
Cultuurzorg betreft daarnaast historisch waardevolle gebouwen, karakteristieke
delen van steden of zelfs hele dorpen of landschappen. In de jaren negentig is de
waarde van het cultuurhistorisch landschap door de overheid benadrukt. Dat gaat
verder dan kastelen, oude dorpen en archeologische vindplaatsen, en betreft ook de
structuur van oude wegen met beplanting, vroegere vaarwegen, militaire verdedigingslinies, kortom: sporen van het verleden die nog min of meer in het landschap
zichtbaar zijn. In een samenwerking tussen de ministeries van ocw, vrom, lnv en
V&W kwam in 1999 de beleidsnota Belvedere tot stand, die aandacht vraagt voor de
toegevoegde waarde van cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Waar mogelijk zou bij nieuwbouw of herinrichting van de ruimte of landschappen, aandacht
kunnen worden besteed aan de aanwezige sporen van het verleden, om zo de ruimtelijke kwaliteit te vergroten en de identiﬁcatie van bewoners met hun woonplaats of
streek te stimuleren. Met het Actieplan ruimte en cultuur (2005-2008) wordt gepoogd
de ruimtelijke ontwikkeling en de culturele en cultuurhistorische waarden zoveel
mogelijk in samenhang te bezien. In de hoofdlijnen voor het cultuurbeleid 2009-2012
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is dit (onder de titel ‘Mooier Nederland’) een van de vier speerpunten genoemd. In
hoofdstuk 4 over monumenten wordt aandacht besteed aan het belang dat Nederlanders hechten aan de cultuurhistorische kwaliteit van hun leefomgeving.

Beleid op het gebied van fysiek bezoek
Voor deze studie naar de publieke belangstelling voor erfgoed gaat de aandacht
speciﬁek uit naar de publiekskant van het beleid: hoe poogt de overheid de publieke
belangstelling te vergroten en de sociale spreiding ervan te bevorderen? Onze
aandacht gaat daarom eigenlijk uit naar het snijvlak van twee beleidsdomeinen van
het ministerie van ocw: dat van het cultureel erfgoed en dat van de cultuurparticipatie (in brede zin). Zoals het door de minister van ocw werd verwoord in de
beleidsnota Bewaren om teweeg te brengen, over de museale strategie in het erfgoedbeleid (ocw 2005: 7), hebben musea – en erfgoedinstellingen in het algemeen – een
dubbele taak: ‘enerzijds zijn het op continuïteit gerichte instellingen die objecten
bewaren en beheren voor toekomstige generaties, anderzijds instituten die met hun
collecties betekenissen overdragen en mensen inzicht geven in historische en actuele
ontwikkelingen in de maatschappij.’ In erfgoedland is de nadruk in recente jaren
verschoven van het bewaren (collectievorming, -onderhoud, -uitbreiding, -ontsluiting) naar het teweegbrengen: het tot stand laten komen van de confrontatie tussen
de objecten en het publiek. Erfgoedinstellingen hebben een zwaardere taak gekregen in de cultuur- en kennisoverdracht.
Door middel van het project Cultuur en school wordt sinds 1997 gepoogd een
doorlopende leerlijn te creëren van basisschool tot volwasseneneducatie, waarin
cultureel erfgoed en kunst centraal staan. In het voortgezet onderwijs gebeurt dit
in het vak culturele en kunstzinnige vorming (ckv), dat leerlingen vertrouwd moet
maken met verschillende uitingsvormen van cultuur en ze aanspoort erover na te
denken. Vouchers die door leerlingen vrij zijn te besteden en een cjp/ckv-kortingspas moeten eventuele ﬁnanciële drempels helpen verlagen.
In de periode 2001-2004 werd door de verantwoordelijke bewindspersonen
nadrukkelijk gewezen op het belang de relatie met het publiek te verstevigen. In
het bijzonder werden extra inspanningen verwacht voor de bevolkingsgroepen die
moeilijk door de culturele instellingen worden bereikt (jongeren en allochtone
groepen) (OCenW 2000). Ook het Actieplan cultuurbereik 2001-2004, dat erop was
gericht meer burgers bij cultuur in al haar verschijningsvormen te betrekken, was
een concretisering van de door de overheid gewenste grotere publieksgerichtheid van
het culturele veld. Rijk, provincies en gemeenten trokken hierbij samen op om het
lokale en regionale culturele leven een impuls te geven, en zo een groter en diverser
publiek bij cultuur te betrekken. Het plan leidde in deze vier jaar tot een opbloei van
het lokale en regionale leven, waarbij ook de samenwerkingsrelatie (in plaats van
hiërarchische verhoudingen) tussen de drie overheidslagen goed beviel (IJdens en
Hitters 2005). Een zelfstandig effect van het plan op de publieke belangstelling kon
(nog) niet worden aangetoond, waarbij aangetekend moet worden dat de periode die
werd geëvalueerd ook wel erg kort was (Huysmans et al. 2005). In de periode
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2005-2008 is het Actieplan voortgezet, met nog meer nadruk op de doelgroep jongeren en op cultuureducatie. In de periode 2009-2012 krijgt het Actieplan een vervolg in
het (in de beleidsbrief Kunst van leven aangekondigde) tienpuntenplan cultuurparticipatie, in het kader waarvan een Programmafonds cultuurparticipatie in het leven zal
worden geroepen (ocw 2007).
Een aparte beleidslijn van het ministerie, die hierbij nauw aansluit, is die van de
culturele diversiteit. Het gaat onder deze noemer niet alleen om het vergroten van het
publieksbereik van onder meer het culturele erfgoed, maar ook om het bevorderen
van de dialoog tussen mensen van verschillende culturen. Alleen al de aanwezigheid
van groepen etnische minderheden in Nederland verwijst naar bepaalde episodes uit
de vaderlandse geschiedenis, zoals de kolonialisering van overzeese gebiedsdelen en
de dekolonialisering ervan, het slavernijverleden en de expansie van de economie in
de jaren zestig en (begin) jaren zeventig. Om die geschiedenis beter te leren kennen,
is een confrontatie met elkaars verleden en, meer speciﬁek, elkaars culturele erfgoed
van wezenlijk belang. In de periode 2001-2004 is dit onderwerp op de agenda gezet
met het project Cultureel erfgoed minderheden, en sindsdien is het voortgezet (onder
de noemer ‘erfgoed en interculturaliteit’). Her en der in het land komen initiatieven
van de grond om objecten te collectioneren en exposeren die de diversiteit in culturele afkomst van verschillende groepen Nederlanders zichtbaar maken. Projecten
met dit doel kunnen aanspraak maken op overheidssubsidies.

Beleid op het gebied van virtueel bezoek
De digitalisering van informatie en de verspreiding daarvan via internet heeft er
daarnaast voor gezorgd dat veel erfgoedinstellingen zich hebben geheroriënteerd op
hun werkzaamheden. Digitalisering biedt de mogelijkheid om (delen van) collecties
in digitale vorm om te zetten en te presenteren. Ondanks het gebrek aan tentoonstellingsruimte kunnen musea objecten uit het depot toch breed toegankelijk maken,
via afbeeldingen op de website. Met een presentatie van de instelling op de eigen
website kan bovendien de dienstverlening worden uitgebreid, en daarmee interesse
voor een bezoek aan de instelling worden gewekt (Broekhuizen en Huysmans 2002).
Eenmaal gedigitaliseerde objecten uit verschillende instellingen kunnen gezamenlijk op het net worden gepresenteerd, wat nieuwe dwarsverbanden en inzichten
mogelijk maakt.4
Digitalisering van cultureel erfgoed was de afgelopen jaren een hot item en blijft
dat naar verwachting de komende jaren. Alle erfgoedkoepels5 waren ermee bezig
(ook na de fusie tot Erfgoed Nederland vanaf begin 2007 in de programmalijn
Erfgoed en e-cultuur) en er is het instituut Digitaal Erfgoed Nederland (den), dat
als coördinatiepunt en kenniscentrum fungeert. In de archiefsector is de Taskforce
Digitale Toegankelijkheid Archieven op dit vlak actief (zie Wubs en Huysmans
2006a). De presentatie van erfgoed op internet kan een behoorlijke uitbreiding van
het bereik gaan betekenen. Van veel activiteiten die momenteel aan de aanbodzijde
plaatsvinden, is echter onbekend in hoeverre ze bij de publiekswensen aansluiten.
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Daarom is onderzoek naar (afstemming van aanbod op) de vraagzijde uiterst relevant (De Haan et al. 2006).
Naast het gedigitaliseerde erfgoed is er het born digital of digitaal gevormde erfgoed. Met de expansie van het wereldwijde web in de laatste jaren, is de hoeveelheid
informatie waarover de internetter kan beschikken enorm gegroeid. Alleen al het
gigantische aantal persoonlijke homepages en weblogs biedt een interessante doorkijk op de cultuur van nu. Het globale karakter van het internet maakt het vergelijken
van culturen eenvoudiger voor wie zijn talen beheerst. Naarmate de tijd vordert, zal
het internet steeds meer tot het centrum van het collectieve geheugen uitgroeien en
zal het gedrukte en audiovisuele bronnen (denk aan speelﬁlms) uit eerdere tijden in
zich integreren (zie ook Raad voor Cultuur 2003). Die bronnen zijn bovendien niet
eeuwig houdbaar. Dit roept vragen op over de selectie van bewarenswaardige en
minder relevante bronnen uit eerdere tijden bij de te maken digitaliseringsslag. De
beleidsnota Informatie op orde schetst een samenhangende visie hierop wat betreft de
informatiehuishouding van de overheid. Hoe selecteert en bewaart men de informatie (op papier, digitaal of anderszins) die in de toekomst nodig zal zijn voor het
kunnen reconstrueren van het overheidsbeleid (ocw 2006)? Ook stelt de nota de
vraag aan de orde naar de maatschappelijke kennisinfrastructuur die in de informatiesamenleving van morgen nodig zal zijn (onderwijs en wetenschap, bibliotheken
en archieven; zie wrr 2002). Kennis over het feitelijke gebruik van het erfgoed
door bevolkingsgroepen in diverse contexten is bij het beantwoorden van dergelijke
vragen onontbeerlijk.

Beleid op het gebied van actieve participatie
Tot voor kort heeft het ministerie van ocw de actieve erfgoedparticipatie niet direct
ondersteund. Dit werd beschouwd als een zaak van instellingen en verenigingen zelf.
Zo wordt de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea niet door ocw gesubsidieerd. Ook worden historische verenigingen vanuit particulier initiatief gestart en
in stand gehouden. Indirect echter ondersteunt ocw de actieve erfgoedparticipatie
met subsidie aan het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en aan Erfgoed Actueel
(met ingang van 2007 opgegaan in de erfgoedkoepel Erfgoed Nederland), dat zich
richt op deskundigheid rond erfgoededucatie. In de hoofdlijnennotitie Kunst van leven
(ocw 2007) worden daarnaast plannen voor het stimuleren van de actieve participatie gepresenteerd. Zo zal er bijvoorbeeld in het op te richten Programmafonds voor
cultuurparticipatie ook aandacht (en geld) komen voor volkscultuur, in het bijzonder
voor het ondersteunen van vrijwilligers.

1.4

Gegevensbronnen

In Nederland zijn veel meer gegevens beschikbaar over museumbezoek dan over de
belangstelling voor monumenten, archieven en archeologische presentaties. Bezoek
aan monumenten en archeologische presentaties is dan ook moeilijker af te bakenen
dan museum- of archiefbezoek. Hoe zijn bijvoorbeeld cultuurhistorisch geïnteresHet bereik van het verleden
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seerde bezoekers van een oude stadskern te onderscheiden van aldaar winkelend
publiek en van toevallige passanten? Komen de bezoekers van oude kerken voor de
bouwkunst of uit religieuze overtuiging? Zijn bezoekers van grafheuvels historisch
geïnteresseerden of wandelaars op zoek naar een rustpunt tijdens de tocht?
Naast deze speciﬁeke moeilijkheden bij het onderzoek naar de belangstelling voor
monumenten en archeologische presentaties, zijn er de meer algemene moeilijkheden die kleven aan een bepaalde manier van dataverzameling. In Nederland zijn drie
soorten gegevens over de belangstelling voor cultuurhistorische objecten voorhanden, namelijk bevolkingsonderzoek, publieksonderzoek en statistische tellingen bij
de instellingen.
De statistische tellingen hebben betrekking op het totale aantal passages langs
de entree van instellingen. Musea en archieven registreren het aantal personen
dat een bezoek brengt. Elke passage wordt geteld, ongeacht of het daarbij gaat om
Nederlanders of buitenlandse toeristen, nieuwkomers of vaste klanten. Op basis
van door musea en archieven verstrekte cijfers publiceert het Centraal Bureau van de
Statistiek (cbs) de landelijke bezoekcijfers. Telling van bezoeken bij monumenten
en archeologische presentaties kan alleen zinvol uitgevoerd worden als het gaat om
locaties die voor publiek zijn opengesteld en die hoofdzakelijk om cultuurhistorische
redenen bezocht worden. Monumenten waar een duidelijke entree ontbreekt, zoals
beschermde stads- en dorpsgezichten, monumenten die niet van binnen te bezichtigen zijn en archeologische presentaties in het landschap, staan een dergelijke
bezoekregistratie niet toe.
In publieksonderzoek wordt (een steekproef uit) het feitelijke publiek van een
museum, monument of archief ondervraagd. Op deze wijze is, voor zover bekend,
6
weinig informatie over bezoek aan monumenten en archieven verzameld. Een van
de sterke punten van publieksonderzoek is dat meteen inzichtelijk wordt hoe het
publiek is samengesteld. De relatie tussen aanbod en vraag wordt direct gelegd, en
die data winnen aan betekenis als de publiekssamenstelling van verschillende typen
musea, monumenten of archieven onderling vergeleken wordt. Publieksonderzoek
levert geen informatie over de vraag welk deel van een (stedelijke of landelijke) bevolking nu precies monumenten pleegt te bezoeken. Die vraag is wel te beantwoorden
met behulp van bevolkingssurveys. Voor onderzoek van monumentenbezoekers
geldt, net als voor de statistische tellingen, dat het alleen zinvol uit te voeren is bij die
locaties die een afgebakend publiek hebben en waarvan verondersteld kan worden
dat het bezoek uit cultuurhistorische interesse plaatsvindt.
Bij bevolkingsonderzoek ondervraagt men een (aselecte) steekproef uit de bevolking van het hele land of uit een of meer regio’s of gemeenten. Een enquête onder
de bevolking maakt het mogelijk om personen die monumenten bezichtigen, naar
achtergrondkenmerken te vergelijken met mensen die dat niet doen. Een bevolkingssurvey wint daarbij aan betekenis naarmate er naar meer andere activiteiten
(vrijetijdsbesteding) is gevraagd. Dit levert immers belangrijke informatie op over
de relatieve betekenis van de belangstelling voor materieel erfgoed in het algehele
activiteitenpatroon van respondenten, en over bredere interesses van de (niet-)bezoe36
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kers. Net als bij publieksonderzoek kan de belangstelling voor monumenten breder
onderzocht worden dan alleen voor bezichtiging. Zo kan tevens naar herkenning en
esthetische waardering van monumenten gevraagd worden (zie Ganzeboom 1982).
Tegenover die voordelen ten opzichte van publieksenquêtes staat een aantal nadelen.
Bij vragen over de bezoekfrequentie wordt een groot beroep gedaan op het (feilbare)
geheugen. Bovendien heeft men geen volstrekte zekerheid dat mensen zich niet
cultureel geïnteresseerder voordoen dan ze in feite zijn (sociaal wenselijk antwoordgedrag).
Voor het beantwoorden van onze onderzoeksvragen zijn we vooral aangewezen op
data uit door de tijd herhaalde bevolkingssurveys. Langs andere weg kan geen informatie worden verkregen over mogelijke veranderingen in de omvang of samenstelling van de groep belangstellenden of bezoekers. Hier gebruiken we het Aanvullend
voorzieningengebruik onderzoek 1979-2003 (avo) en het Tijdbestedingsonderzoek 1975-2005 (tbo). Maar van de andere twee bronnen (statistische tellingen en
publieksonderzoek) zal uiteraard waar dit nodig en/of zinvol is, ook gebruik worden
gemaakt.
Antwoorden op aanvullende vragen over onder meer het bezit van personal
computer, videorecorder en dvd-speler alsmede het gebruik van bibliotheken en het
volgen van kunstprogramma’s op radio en televisie, komen uit de avo-surveys. In
1979 is het scp begonnen met het vierjaarlijkse avo onder een steekproef van circa
14.000 personen uit de Nederlandse bevolking. Alle leden van geselecteerde huishoudens van 6 jaar en ouder worden ondervraagd. De survey voorziet in gedetailleerde
informatie over onder meer cultuurparticipatie. De metingen van 1999 en 2003
maken het doortrekken van trends uit Het gedeelde erfgoed (De Haan 1997) mogelijk.
Een aanvullende bron is nodig om de belangstelling voor archeologie te meten, daar
het avo-onderzoek niet voorziet in gegevens over het bezoek aan archeologische
opgravingen en presentaties. Met steun van het ministerie van ocw is daarom in
het voorjaar van 2004 een onderzoek uitgevoerd onder circa 5800 respondenten.
Deze studie is een replica van een eerder onderzoek uit 1996, waarover door het scp
is gerapporteerd in Het gedeelde erfgoed (De Haan 1997). Zodoende is het mogelijk om
voor de periode 1996-2004 trends te schetsen in de belangstelling voor archeologie
(Archeologie 1996-2004).
Een deel van de respondenten uit het archeologieonderzoek is korte tijd later nog
eens benaderd, met een aantal extra enquêtevragen over de beleving van erfgoed in
de bebouwde en landschappelijke omgeving. Dit onderzoek is verricht in samenwerking met het projectbureau Belvedere in Utrecht, dat de aandacht bevordert voor cultuurhistorische kwaliteiten bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken (Belvedere 2004).
De vraag was hoeveel waarde mensen eigenlijk toekennen aan de in hun leefomgeving aanwezige cultuurhistorische elementen en hoe belangrijk zij het vinden dat
deze op de een of andere wijze bewaard blijven. Een groep van ruim 1800 responden-
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ten heeft de enquêtevragen beantwoord. Met deze informatie kan een inschatting
worden gemaakt van hoe Nederlanders het cultuurhistorisch erfgoed beleven.
De interesse in het cultureel erfgoed staat niet los van een algehele belangstelling
voor cultuur. In erfgoed geïnteresseerden hebben doorgaans vaker dan niet-geïnteresseerden belangstelling voor de kunsten en gebruiken ook vaker media als kranten, tijdschriften, de omroep en het internet voor kunst en cultuur. Deze overlappen
zullen in kaart worden gebracht met gegevens uit het avo.
Het Nederlandse museumaanbod kan in Europese context worden beschreven aan
de hand van statistieken die zijn bijeengebracht door de European Group on Museum
Statistics (Egmus 2004 en 2007). Het bezoek aan musea van Nederlanders kan
worden vergeleken met dat van andere Europeanen door analyses van de Eurobarometer-onderzoeken.
Het bezoeken van musea en monumenten is niet zelden onderdeel van een
dagtrip, waarin het culturele gedeelte wordt gecombineerd met andere vrijetijdspasseringen, zoals uit eten gaan en winkelen (De Haan 1997). Het Continu vrijetijdsonderzoek (cvto’04) biedt hierover gegevens, die in de betreffende hoofdstukken
zullen worden beschreven.
In recente jaren is de achterblijvende cultuurdeelname in de grootste etnische
groepen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen) tot een punt
van zorg in het cultuurbeleid uitgegroeid. Om over deze groepen, meestal ondervertegenwoordigd of eenvoudigweg te gering in aantal in bevolkingssurveys, toch
gefundeerde uitspraken te kunnen doen, is binnen het scp een speciaal onderzoek
naar de leefsituatie van allochtone stedelingen (las) gestart. In dat onderzoek
worden stadsbewoners uit de vier groepen, aangevuld met een groep autochtonen,
bevraagd over tal van aspecten van hun leefsituatie. Kunst, cultuur en media komen
hierin aan bod. Met deze gegevens is het mogelijk verschillen in de belangstelling
voor musea en monumenten hier te lande beter in kaart te brengen, althans voor
zover het de deelname van bewoners van de vijftig grootste steden betreft.
In het kader van een stageproject is ten slotte onderzoek verricht naar de
belangstelling voor cultureel erfgoed via het internet (Wubs en Huysmans 2006b).
Onderdeel van het onderzoek was een reeks focusgroepgesprekken met mensen
die minstens af en toe websites van culturele instellingen bezoeken. Doel van de
gesprekken was wat dieper in te gaan op de beleving van cultureel erfgoed. Waarom
gaan mensen op zoek naar informatie over het verleden (dan wel hun eigen verleden),
welke bronnen boren zij daarbij aan en wat is daarbij de speciﬁeke plaats van websites van erfgoedinstellingen? Wat is er zo handig aan digitale toegang tot erfgoed
en wat ontbreekt er nog aan, in de perceptie van digitaal-erfgoedgebruikers? Deze
gesprekken zijn gevoerd in de periode januari-maart 2005. De bevindingen krijgen
ook een plaats in de erfgoedstudie.
Naast gegevens over erfgoeddeelname, zullen externe bronnen worden geraadpleegd
voor ontwikkelingen aan de aanbodzijde: aantallen musea, opengestelde monumen38
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ten, archieven en archeologische vindplaatsen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek biedt kengetallen over musea, monumenten en archieven, al zijn die in het geval
7
van archieven sinds 2000 niet meer verzameld. Gegevens over archeologische vindplaatsen zijn te vinden in de Archeologiebalans 2002 van de voormalige Rijksdienst
voor het oudheidkundig bodemonderzoek (rob) en diens website (www.archis.nl).
Ook diverse publicaties (in opdracht) van erfgoedkoepels en beroepsverenigingen
bieden extra informatie (bv. Van Dijken en Stroeker 2003; ncm 2004; kvan 2006).
Gestreefd wordt naar het presenteren van zoveel mogelijk trendgegevens van het
erfgoedaanbod, om de gebruikstrends hiertegen te kunnen afzetten.

1.5

Inhoud en indeling van het rapport

De voorgestelde onderwerpen van het rapport leiden tot een indeling in vier delen.
Het eerste deel omvat het voorliggende hoofdstuk en het volgende, waarin sociaalculturele veranderingen in de afgelopen decennia worden neergezet als context bij de
interpretatie van hetgeen gaat komen (hoofdstuk 2).
Het tweede deel bestaat uit vier hoofdstukken, waarin ontwikkelingen worden
beschreven aan de aanbod- en de vraagzijde van de vier sectoren musea (hoofdstuk 3), monumenten (hoofdstuk 4), archeologie (hoofdstuk 5) en archieven (hoofdstuk 6). De vraagzijde valt daarbij uiteen in participatie (het al dan niet bezoeken
van de betreffende vormen van erfgoed) en intensiteit (hoe vaak men deze bezoekt).
Verschillen in participatie tussen groepen worden steeds belicht naar sekse, leeftijd,
opleiding, etniciteit en regio. Voor zover de beschikbaarheid van gegevens het toelaat, wordt de Nederlandse situatie afgezet tegen die in andere Europese landen.
In deel drie wordt de belangstelling voor erfgoed op een andere manier in kaart
gebracht; er wordt gekeken naar het voeden van de interesse in het verleden door de
gedrukte en audiovisuele media en internet (hoofdstuk 7) en naar het zich bezighouden met erfgoed als vrijwilliger of als liefhebber in verenigings- of vrijwilligersverband (hoofdstuk 8). In het eerste geval gaat het om een relatief grote groep mensen
(‘geïnteresseerden’), die thuis met het verleden in aanraking komt via de media, en
in het tweede geval om een beperkte deelgroep hieruit van echte erfgoedliefhebbers
(‘betrokkenen’). Deze nog grove indeling wordt vervolgens verﬁjnd in een typologie
van verschillende groepen: ‘erfgoedminnaars, -passanten en -mijders’ (hoofdstuk 9).
Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het gebruik door negen onderscheiden typen
Nederlanders van andere cultuurvormen (m.n. de kunsten) en van het digitale erfgoedaanbod. Hier krijgen ook resultaten uit een kwalitatieve studie naar de informatiebehoeften van in erfgoed geïnteresseerden een plaats (Wubs en Huysmans 2006b).
In het vierde deel wordt een poging gedaan verschillen in belangstelling voor erfgoed te verklaren. Dit geschiedt op twee manieren: cross-sectioneel (op basis van de
vooralsnog laatste avo-meting uit 2003, in hoofdstuk 10) en longitudinaal (op basis
van alle zeven avo-onderzoeken vanaf 1979, in hoofdstuk 11). Theorieën ter verklaring van (verandering in) cultuurdeelname worden eerst besproken en geoperationaliseerd, waarna een gecombineerd theoretisch model aan de empirie wordt getoetst.
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In hoofdstuk 11 gaat daarbij speciale aandacht uit naar de vraag of de invloed van
het opleidingsniveau op de belangstelling voor cultureel erfgoed in de loop der tijd
kleiner is geworden, zoals het spreidingsbeleid beoogde.
In het twaalfde en laatste hoofdstuk worden de bevindingen samengevat en krijgen de uitkomsten van de causale analyse een tentatieve vertaling naar de toekomst.
Hieruit vloeien implicaties voort voor het te voeren beleid op erfgoedgebied, die
afsluitend worden geschetst.
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Noten

1 Sinds 1995 doet het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) in een publicatiereeks
getiteld Het culturele draagvlak, verslag van onderzoek naar cultuurdeelname en
mediagebruik van Nederlanders. Deze reeks is destijds opgezet met steun van het
directoraat-generaal voor Culturele zaken (dgcz; nu directoraat-generaal Cultuur en
media, dgcm) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW;
nu ocw, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De reeks belicht met vaste regelmaat
de belangstelling voor de kunsten, de media en het culturele erfgoed. Tot dusverre
zijn in de reeks zes studies verschenen: Podia in een tijdperk van afstandsbediening (1995),
Leesgewoonten (1996), Het gedeelde erfgoed (1997), Het bereik van de kunsten (2000), Achter de
schermen (2004) en Cultuurminnaars en cultuurmijders (2005).
2 Praktijken en voorstellingen die in strijd zijn met algemeen geaccepteerde beginselen
op het gebied van de rechten van de mens zijn uitgesloten van bescherming onder de
Unesco-conventie.
3 In haar brief aan de Tweede Kamer van 21 september 2006 merkte toenmalig minister
van ocw Van der Hoeven op: ‘De Raad [voor Cultuur] is van mening dat de primaire
verantwoordelijkheid voor behoud van cultureel erfgoed ligt bij de eigenaren en daar
ook dient te blijven. Ik ben het daarmee eens. De overheid draagt dan ook de primaire
verantwoordelijkheid voor het erfgoed dat het in eigendom heeft. Is de overheid geen
eigenaar, dan heeft zij een complementaire verantwoordelijkheid. De overheid zorgt
voor (wettelijke) kaders en ﬁnanciële en beheersmatige ondersteuning voor cultureel
erfgoed in bezit van derden, voor zover dat nodig is om dat erfgoed te behoeden voor
vernietiging en verval.’
4 Zie bijvoorbeeld www.geheugenvannederland.nl en www.cultuurwijzer.nl.
5 Dit waren tot begin 2007 de Nederlandse Museumvereniging (nmv), de Stichting
Nationaal Contact Monumenten (ncm), de Vereniging voor de Documentaire Informatievoorziening en het Archiefwezen (diva) en de Stichting voor de Nederlandse
Archeologie (sna). Sinds 2007 zijn de laatste drie, samen met Erfgoed Actueel,
opgegaan in de koepelorganisatie Erfgoed Nederland. De nmw ontwikkelt zich van
‘museumkoepel’ tot brancheorganisatie van het museale veld.
6 Uitzondering bij de archieven is het onderzoek van Driessen en Schoneveld (1993).
7 Zie cbs-StatLine: www.cbs.nl/statline.
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2

2.1

Sociale en culturele ontwikkelingen en de
belangstelling voor cultureel erfgoed
De sociale en culturele context van erfgoedbelangstelling

Trends in de belangstelling voor cultureel erfgoed ontwikkelen zich niet in het
luchtledige. Door de jaren heen verandert de samenstelling van de bevolking en dit
kan van invloed zijn op de gemiddelde belangstelling. Hetzelfde geldt voor ontwikkelingen in de culturele context. Cultureel erfgoed staat niet op zichzelf, maar krijgt
betekenis in een samenleving die zelf verandert.
In eerder onderzoek zijn persoonskenmerken aan het licht gebracht die samenhangen met verschillen in belangstelling voor cultureel erfgoed. Vooral het opleidingsniveau en de leeftijd bleken van belang (bv. cbs 1964; scp 1976). Ook de
beschikbare vrije tijd, de ﬁnanciële mogelijkheden, de nabijheid van erfgoedinstellingen en de aanwezigheid van concurrerend vermaak bleken enige invloed uit te
oefenen (Ganzeboom en Haanstra 1989; De Haan 1997).
Het opleidingsniveau hangt sterk samen met de culturele competentie oftewel de
kennis en vaardigheden die nodig zijn om het culturele aanbod op waarde te schatten en ervan te genieten (Ganzeboom 1984). Ook de sociale omgeving is van belang,
als gezelschap tijdens uitstapjes naar cultureel erfgoed of als gesprekspartners
erover (Maas 1990). Inkomen stelt mensen in staat om entreekosten en de overige
kosten van een dagje uit te betalen. Verder vraagt iedere vorm van vrijetijdsbesteding,
dus ook het bezoek aan bijvoorbeeld musea, om voldoende vrije tijd.
Als de sociaal-culturele condities veranderen, dan veranderen ook de mogelijkheden om belangstelling voor cultureel erfgoed te tonen; tevens verandert dan het
draagvlak om het culturele erfgoed te (helpen) behouden door actieve inzet (bv. als
vrijwilliger). Om veranderingen in de erfgoedbelangstelling in context te plaatsen,
gaan we in dit hoofdstuk in op demograﬁsche ontwikkelingen, de onderwijsexpansie en de stijging van het welvaartspeil. Eerst worden in paragraaf 2.2 deze sociaaldemograﬁsche trends beschreven. Nagegaan wordt bij elke trend hoe deze van belang
kan zijn (geweest) voor de erfgoedbelangstelling. Sociaal-culturele veranderingen
worden in paragraaf 2.3 geschetst aan de hand van vijf langetermijnontwikkelingen,
ook wel de ’5 i’s van Schnabel genoemd (Schnabel 2000). Vooral informatisering
en internationalisering zijn hier van belang; de opkomst van nieuwe informatie- en
communicatietechnologie vormt een nieuwe toegang tot cultureel erfgoed, en de
komst van groepen met een andere etnische en culturele achtergrond verandert de
condities van bezoek. Ook mogelijke invloeden van informalisering, intensivering en
individualisering op de erfgoedbelangstelling worden behandeld.
De motivatie achter deze beschrijving is tweeledig. Ten eerste vormen de hier
geschetste trends achtergrondkennis bij het interpreteren van het cijfermateriaal in
deze studie. Ten tweede fungeren ze als basis voor de verklaringen van de verschil42

len en ontwikkelingen in erfgoedbelangstelling, die in de hoofdstukken 10 en 11
gegeven worden.

2.2

Sociaaldemograﬁsche ontwikkelingen

Het behoeft geen betoog dat het huidige Nederland en het Nederland waarin de
zaken ontstonden die het onderwerp van deze studie zijn (archeologische objecten,
monumentale gebouwen, museale stukken en (oudere) archivalia) in vele opzichten
niet meer op elkaar lijken. Dit besef onderstreept de betekenis van de oudheidkundige objecten. Het voert niettemin te ver om de bevolkingssamenstelling terug te
herleiden tot de tijd van de hunebedbouwers (het eerste van de vijftig vensters in de
canon van de commissie-Van Oostrom). We beperken ons tot de periode vanaf het
eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw, omdat toen het avo-onderzoek naar
cultuurdeelname een aanvang nam. De volgende ontwikkelingen passeren de revue:
– de verander(en)de leeftijdsopbouw van de bevolking;
– de verander(en)de etnische samenstelling;
– de onderwijsexpansie;
– uitstel en afstel van gezinsvorming/huishoudensverdunning;
– de stijging van het welvaartspeil.

Leeftijdsopbouw
Bij de bestudering van de leeftijdsopbouw van onze samenleving en de manier
waarop deze zich verder zal ontwikkelen, vallen regelmatig de termen vergrijzing
en ontgroening. Vooral de vergrijzing vormt in economisch opzicht een uitdaging:
de inkomens van een groter wordend deel van de bevolking moeten worden opgebracht door een kleiner wordend segment van actieven op de arbeidsmarkt. Tabel 2.1
geeft een indruk van de ontwikkeling in de afgelopen decennia en de te verwachten
ontwikkeling tot 2050. Het aantal personen onder de 20 jaar is tussen 1980 en 2005
teruggelopen van 4,4 miljoen naar 4,0 miljoen, terwijl het aantal 65-plussers in
dezelfde periode is gestegen van 1,6 naar 2,3 miljoen.
De verwachting is dat rond 2035 de bevolking een maximale omvang van 17 miljoen
personen zal bereiken, waarna een daling zal inzetten. Uiteraard is deze prognose
met grotere onzekerheid omgeven naarmate verder in de toekomst wordt gekeken.
Onzekere factoren zijn met name immigratie en emigratie, net als de leeftijd van
de migranten. Uitgaande van een gemiddeld scenario zal het aantal 65-plussers
stijgen van 2,4 miljoen in 2006 tot 4,2 miljoen in 2035. In percentages uitgedrukt
gaat om een stijging van 14 naar 25%, oftewel van een op de zeven naar een op de
vier Nederlanders. Daaraan afgemeten is de ontgroening van Nederland bescheiden
te noemen. Tot 2025 zal het aandeel 20-minners dalen van 4,0 naar 3,6 miljoen (van
24 naar 21% van de bevolking). Daarna zal het aandeel jeugdigen ongeveer stabiel
blijven, naar verwachting aanvankelijk zelfs weer licht gaan groeien.
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Tabel 2.1
Werkelijke en voorspelde omvang van de bevolking, naar leeftijdsgroep, 1980-2050 (in absolute
aantallen en procenten)
aantal (x mln.)
tot 20 jaar 20-64 jaar C 65 jaar

in % van bevolking
totaal

tot 20 jaar 20-64 jaar C 65 jaar

totaal

1980

4,4

8,0

1,6

14,1

31

57

11

1985

4,1

8,6

1,7

14,5

28

60

12

100
100

1990

3,8

9,2

1,9

14,9

26

62

13

100

1995

3,8

9,6

2,0

15,4

24

62

13

100

2000

3,9

9,8

2,1

15,9

24

62

14

100

2005

4,0

10.0

2,3

16,3

24

62

14

100

2010

3,9

10,0

2,5

16,4

24

61

15

100

2015

3,8

9,9

2,9

16,6

23

60

18

100

2020

3,7

9,8

3,3

16,7

22

58

20

100

2025

3,6

9,7

3,6

16,9

21

57

21

100

2030

3,6

9,4

3,9

17,0

21

55

23

100

2035

3,7

9,1

4,2

17,0

22

54

25

100

2040

3,7

9,0

4,2

17,0

22

53

25

100

2045

3,7

9,1

4,1

16,9

22

54

24

100

2050

3,6

9,2

4,0

16,8

22

55

24

100

Bron: CBS (StatLine), geraadpleegd 8 augustus 2007

In Cultuurminnaars en cultuurmijders (Van den Broek et al. 2005) werd gesignaleerd dat
de leeftijdsgroep van 50-64 jaar in de afgelopen decennia steeds actiever is geworden
op erfgoedgebied. Tot op zekere hoogte geldt dat ook voor 65-plussers. Hun belangstelling voor erfgoed is sowieso groter dan onder de jongere volwassenen, voor wie
de statistieken juist een daling laten zien. Zal de groei van het aantal oudere Nederlanders samengaan met een hogere gemiddelde erfgoedbelangstelling van de bevolking als geheel? Dat is niet op voorhand te zeggen. Alles wijst er echter op dat de
ouderen van nu gezonder zijn en in de vrije tijd op vele gebieden, waaronder cultuur,
actiever zijn dan de ouderen van drie decennia geleden (De Boer 2006). Verbeterde
arbeidsomstandigheden, een hogere opleiding en verbeterde (preventieve) gezondheidszorg hebben ertoe geleid dat mensen tot op hogere leeftijd een actieve leefstijl
kunnen volgen (zie de cijfers op www.tijdbesteding.nl). Een groeiende erfgoedbelangstelling bij oudere Nederlanders ligt dus wel in de rede.

Etnische samenstelling
Het leeuwendeel van wat in Nederland tot het cultureel erfgoed wordt gerekend
en als zodanig wordt gepresenteerd, is ontstaan in een tijd dat onze samenleving
etnisch minder divers was dan tegenwoordig (hoewel er toen een grotere religieuze
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en regionale diversiteit heerste). De afgelopen decennia hebben groepen uit diverse
culturen zich in Nederland gevestigd. Deels zijn dit westerse culturen, die nabij de
Nederlandse staan, deels ook niet-westerse culturen met een grotere afstand tot de
onze. Voor de laatste groep is om die reden de betekenis van het culturele erfgoed
minder groot. Dat was althans de indruk die oprees uit Cultuurminnaars en cultuurmijders.
Het aantal allochtonen, en dan met name de niet-westerse allochtonen, is sinds
1980 sterk gestegen (tabel 2.2). Van een half miljoen in 1980 is het aantal niet-westerse allochtonen gegroeid tot 1,7 miljoen nu. Ook het aantal westerse allochtonen
is in diezelfde periode gegroeid, zij het minder snel. Van alle inwoners onder de
20 jaar is thans een op de zes afkomstig uit een niet-westers allochtoon gezin, van
de 20-65-jarigen een op de tien. Deze groei was de directe aanleiding tot discussies
over culturele diversiteit, onder meer met betrekking tot het aanbod in de culturele
instellingen.
Tabel 2.2
Werkelijke en voorspelde bevolkingsopbouw, naar herkomst- en leeftijdsgroep, 2007-2050
(in absolute aantallen en procenten)

aantal (x mln.)
nietwesterse westerse
autoch- alloch- allochtonen tonen
tonen
totaal

tot 20 jaar (%)
nietwesterse westerse
all.
all.

20-64 jaar (%)
nietwesterse westerse
all.
all.

C 65 jaar (%)
nietwesterse westerse
all.
all.

1980

12,5

0,5

1,1

14,1

5

7

3

9

0

1985

12,6

0,7

1,2

14,5

7

7

4

9

0

7
7

1990

12,8

0,9

1,2

14,9

10

7

5

9

1

7

1995

13,0

1,1

1,3

15,4

12

7

7

9

1

8

2000

13,1

1,4

1,4

15,9

15

7

8

9

1

8

2005

13,2

1,7

1,4

16,3

16

6

10

10

2

9

2010

13,2

1,8

1,5

16,4

16

7

11

10

3

10

2015

13,1

1,9

1,5

16,6

16

7

12

10

3

10

2020

13,1

2,0

1,6

16,7

16

8

14

10

4

10

2025

13,1

2,2

1,7

16,9

15

9

15

10

5

9

2030

13,0

2,3

1,7

17,0

14

10

16

11

6

9

2035

12,8

2,4

1,8

17,0

13

10

18

12

7

9

2040

12,6

2,5

1,9

17,0

13

11

18

12

8

9

2045

12,3

2,6

2,0

16,9

13

12

19

13

10

9

2050

12,0

2,7

2,1

16,8

14

12

19

14

12

10

Bron: CBS (StatLine) geraadpleegd 12 augustus 2007
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De bevolkingsprognoses naar etnische herkomst laten zien dat de groei van de
bevolking tot 2035 geheel voor rekening zal komen van allochtonen (tabel 2.2).
De groep niet-westerse allochtonen zal groeien van 1,7 miljoen in 2005 naar
2,4 miljoen in 2035, de groep westerse allochtonen van 1,4 naar 1,8 miljoen. Het
aantal autochtonen zal tot dat jaar licht dalen. Daarna zet een snellere daling in,
door het overlijden van grote cohorten.
Het is van belang deze ontwikkeling per leeftijdsgroep te beschouwen. Opmerkelijk in de cbs-prognose is dat de verjonging van de bevolking gestalte gegeven zal
worden door westerse allochtonen. Waar deze groep nu 6% uitmaakt van de totale
groep jonger dan 20 jaar, zal dat aandeel naar verwachting in 2050 verdubbeld zijn.
Het aandeel niet-westerse allochtonen zal volgens de prognose eerst gelijk blijven op
16% en daarna wat afnemen. De niet-westerse allochtone populatie zal een relatief
groter deel van de bevolking gaan uitmaken in de groepen van middelbare en hogere
leeftijd.
Van westerse allochtonen is bekend dat hun belangstelling voor cultureel erfgoed
zelfs nog wat groter is dan die van autochtone Nederlanders. Voor een deel hangt dit
samen met het opleidingsproﬁel van deze groep: ze is hoogopgeleid.
De belangstelling van de niet-westerse allochtonen loopt achter bij die van zowel
de westerse allochtonen als de autochtonen. Vanwege de hybride identiteit van deze
groep – men voelt zich vaak verbonden met beide thuislanden (Phalet 2004: 89-92)
– ligt een minder intensieve omgang met de Nederlandse c.q. westerse culturele
geschiedenis ook wel voor de hand. De aandacht en tijd zullen immers over beide
culturen worden verdeeld. Naarmate men langer in Nederland woont of er zelfs is
geboren en opgegroeid, zal men sterker geïnteresseerd zijn of zich genoodzaakt
voelen (op school) om zich in het Nederlandse verleden te verdiepen. Aldus zou
verwacht mogen worden dat de erfgoedbelangstelling van de tweede migratiegeneratie sterker is dan die van hun ouders. Met de vergrijzing van de laatste groep (zie
tabel 2.2) zou het perspectief dan gunstig zijn. Te bezien valt of deze verwachtingen
ondersteund worden door de analyses in de komende hoofdstukken van dit rapport.

Onderwijsexpansie
Naast grijzer en gekleurder wordt Nederland hoger opgeleid. De vergrote toegankelijkheid van het onderwijssysteem heeft er in de afgelopen decennia toe geleid dat
veel kinderen een hoger diploma haalden dan hun ouders. Daarbij waren ze gemiddeld ouder toen ze de school verlieten. Ook in de laatste tien jaar is het opleidingsniveau nog gestegen (tabel 2.3).
Twee van de vijf Nederlanders beschikken bij het einde van hun onderwijsloopbaan
over een havo-, vwo- of mbo-diploma. Onder degenen die werken, is dat aandeel nog
iets hoger. Deze percentages zijn sinds 1996 nauwelijks veranderd. Wel vindt er een
geleidelijke verschuiving plaats van de lagere naar de hogere niveaus. Beschikte in
1996 nog 40% van de totale bevolking, en 30% van de beroepsbevolking, over een
lager diploma, in 2005 waren deze getallen respectievelijk 34 en 24%. In dat jaar had
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een op de vier Nederlanders, en bijna een op de drie werkenden, ten minste een hbodiploma.
Tabel 2.3
Bevolking 15-64 jaar naar hoogste voltooide onderwijsniveau, 1996-2005 (in procenten)
bevolking 15-64 jaar

werkzame beroepsbevolking 15-64 jaar

1996

2000

basisonderwijs

14

12

9

8

7

5

vmbo, mbo1, avo onderbouw

26

26

24

22

21

19

havo, vwo, mbo

40

40

41

45

44

44

hbo, wo bachelor

12

14

16

16

17

19

wo master, doctor

7

7

9

9

10

12

100

100

100

100

100

100

totaal

2005

1996

2000

2005

Bron: CBS (StatLine) geraadpleegd 13 juni 2007

Hoger opgeleiden zijn meer dan lager opgeleiden geïnteresseerd in cultuur en zeker
ook meer in cultureel erfgoed (zie Van den Broek et al. 2005). Men zou dan ook
verwachten dat met het stijgen van het opleidingspeil de belangstelling voor erfgoed
toeneemt. In het verleden is echter gebleken dat de opleidingsexpansie zich niet
vertaalde in een grotere culturele belangstelling (Knulst 1992). Bijvoorbeeld bij het
lezen van gedrukte media was dat niet het geval (Huysmans et al. 2004). Gekoppeld aan het besef dat de expansie niet eeuwig door zal kunnen gaan, zou dit eerder
een rem vormen op de toekomstige ontwikkeling van de erfgoedbelangstelling. In
hoofdstuk 11 wordt de invloed van opleiding ook in langetermijnopzicht onder de
loep genomen.

Uitstel en afstel gezinsvorming
Door de opleidingsexpansie stijgt de leeftijd waarop mannen en vrouwen beginnen
te werken en een gezin stichten. Sinds de beginjaren zeventig is de leeftijd waarop
mannen en vrouwen in het huwelijk treden gestegen met 9,5 respectievelijk 9 jaar
(ﬁguur 2.1). In de decennia daarvoor was er juist een daling. Wel wordt er tegenwoordig meer ongehuwd samengewoond dan toen, zodat deze cijfers niet alles zeggen
over relatie- en gezinsvorming. Niettemin is de leeftijd waarop vrouwen kinderen
krijgen in dezelfde periode ook gestegen. Lag de leeftijd waarop een vrouw haar
eerste kind krijgt in 1970 nog op 24,3 jaar, vijfendertig jaar later was die geklommen
tot 29,4 jaar. Sindsdien is van een verdere stijging geen sprake meer (www.cbs.nl,
11 juni 2007).
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Figuur 2.1
Gezinsvorming: leeftijd bij huwelijk en leeftijd van moeders bij geboorte kinderen, 1950-2005
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
1950 1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

leeftijd man bij huwelijkssluiting

leeftijd moeder bij krijgen kind

leeftijd vrouw bij huwelijkssluiting

leeftijd moeder bij krijgen eerste kind

2000 2005

Bron: CBS (StatLine) geraadpleegd 15 juni 2007

Ook is in dezelfde periode de gemiddelde leeftijd gestegen waarop vrouwen kinderen
krijgen. Het naar elkaar toe groeien van de lijnen in ﬁguur 2.1 wordt voor een deel
veroorzaakt doordat het aantal kinderen per moeder is gedaald, hoewel dat proces
sinds de jaren zeventig bijna tot stilstand is gekomen. Tot die tijd was de daling in de
huishoudensgrootte het gevolg van het dalende kindertal per huishouden. Sindsdien
wordt afnemende huishoudensgrootte veroorzaakt door het groeiende aantal eenpersoonshuishoudens, veroorzaakt door de wens alleen te wonen en het toegenomen
aantal echtscheidingen (tabel 2.4).
De huishoudensverdunning is de afgelopen halve eeuw snel gegaan. Telde in 1950
een gemiddeld huishouden bijna vier personen, in 2005 was dat er nog maar 2,3
personen. Hieraan is niet alleen de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens debet. Ook zijn gezinnen in de loop der jaren kleiner geworden, onder meer
door de reeds gememoreerde echtscheidingen.
Op de plekken waar de meeste culturele instellingen gevestigd zijn – in de (grote)
steden –, zijn de huishoudens het kleinst (tabel 2.5). In de vier grote steden (G4)
bestaat meer dan de helft van de huishoudens uit maar één persoon, met Amsterdam
als koploper. Gemiddeld telt een huishouden in de G4 nog geen twee personen. In
de andere steden met meer dan 100.000 inwoners zijn het er nog net meer dan twee.
Het gemiddelde huishouden in de vele kleinere gemeenten (waar ruim 11 van de 16,3
miljoen Nederlanders wonen) telt 2,4 personen. Daar is ruim twee derde van de huishoudens een meerpersoonshuishouden.
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Tabel 2.4
Huishoudensontwikkeling, kerncijfers 1950-2005 (in absolute aantallen en procenten)

bevolking (x mln.)

huishoudens (x mln.)

% eenpersoons
huishoudens

aantal personen
per huishouden
3,93

1950

10,0

2,5

10

1955

10,7

2,8

11

3,71

1960

11,4

3,2

12

3,56

1965

12,2

3,5

15

3,45

1970

13,0

4,0

17

3,21

1975

13,6

4,6

19

2,95

1980

14,1

5,0

22

2,78

1985

14,5

5,6

28

2,54

1990

14,9

6,1

30

2,42

1995

15,4

6,5

33

2,35

2000

15,9

6,8

33

2,30

2005

16,3

7,1

35

2,27

Bron: CBS (StatLine) geraadpleegd 15 juni 2007

Tabel 2.5
Bevolking in huishoudens in de G4, overige gemeenten met meer dan 100.000 inwoners en
overig Nederland, 2006 a (in absolute aantallen en procenten)

bevolking
G4

% eenpersoonshuishoudens

aantal personen
per huishouden

2.088.352

52

1,9

Amsterdam

743.079

56

1,8

Rotterdam

588.697

47

2,0

Den Haag

475.627

49

2,0

Utrecht

280.949

53

1,9

3.047.497

41

2,1

overig Nederland

11.198.361

29

2,4

totaal

16.334.210

35

2,3

overige gemeenten 100.000+

a

Peildatum 1 januari.

Bron: CBS (StatLine) geraadpleegd 15 juni 2007; SCP-bewerking
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Welke consequenties zouden deze ontwikkelingen gehad kunnen hebben – en
hebben zij nog steeds – voor de belangstelling voor cultureel erfgoed? Knulst en
Van Beek (1990: 23) hebben erop gewezen dat huishoudensverdunning op macroniveau consequenties heeft voor de efﬁciëntie waarmee huishoudelijke taken kunnen
worden verricht: ‘Als het aantal huishoudens relatief sneller groeit dan het aantal
inwoners, wordt het pakket huishoudelijke verrichtingen [...] in steeds kleinere
eenheden opgesplitst. Men mag verwachten dat dit schaalverlies in de huishoudelijke
“produktie” per persoon extra tijd en het inslaan van boodschappen per persoon
meer verplaatsingen zal vergen.’ Ook vroegen zij aandacht voor de ‘spitstijd’ in
e
e
het mensenleven, grofweg de periode tussen het 25 en het 45 levensjaar (Peters
2000), waarin de start van een gezin én die van een arbeidscarrière zich afspelen.
Zoals cijfers uit het Tijdbestedingsonderzoek laten zien (laatstelijk Breedveld et
al. 2006; www.tijdbesteding.nl), is de tijdsdruk door het combineren van betaald
werk, onderwijs en zorgtaken in die levensfase inderdaad fors toegenomen in de
afgelopen decennia; de hoeveelheid vrije tijd is in die levensfase navenant geslonken. Daarmee zou in die levensfase ook het bezoeken van erfgoed onder druk zijn
komen te staan. In eerdere studies (bv. De Haan 1997) is gebleken dat het bezoeken
van erfgoed(instellingen) vaak onderdeel is van een dagje uit met het hele gezin. Het
argument van Knulst en Van Beek gaat ook op voor cultuurbezoeken: per persoon
zijn de kosten in tijd (en geld, voor de bijbehorende verplaatsingen) voor een cultuurbezoek gestegen door de huishoudensverdunning. Mogelijk vormt dit een rem op
erfgoedbezoek, hoewel de gestegen geldelijke kosten gepaard zijn gegaan met een
groeiende welvaart.

Gestegen welvaart
Nederland is in de afgelopen decennia onmiskenbaar welvarender geworden in
ﬁnancieel opzicht. Huysmans et al. (2004: 15) becijferden dat de consumptieve
bestedingen voor de vrije tijd in de periode 1975-2000 zijn gestegen met circa 80%,
na correctie voor geldontwaarding. Doordat in dezelfde periode het aantal vrije uren
daalde, verdubbelde grofweg de ‘kapitaalintensiteit’ per uur vrije tijd. De economische terugval vanaf 2001 betekende een tijdelijke pas op de plaats, maar met het
recente aantrekken van de economie ligt een verdere stijging in de lijn der verwachting.
Per uur vrije tijd kan er dus ongeveer twee keer zoveel besteed worden als dertig
jaar geleden. Hiermee kunnen de zonet gememoreerde gestegen verplaatsingskosten voor cultuurbezoek worden opgevangen. Voor zover lagere inkomensgroepen
hebben kunnen meeproﬁteren van de welvaartsgroei, is cultuurbezoek mogelijk
binnen hun ﬁnanciële bereik gekomen. Beide ontwikkelingen kunnen positief
uitgewerkt hebben op de erfgoedbelangstelling. Het betekent echter ook dat andere,
concurrerende vormen van vrijetijdsbesteding, met name duurdere en aantrekkelijker vormen, voor velen betaalbaar zijn geworden. Voor zover het vrijgekomen geld
aan (verre) reizen wordt besteed, kan dat gunstig uitpakken voor bezoek aan het
plaatselijke cultureel erfgoed. Voor het Nederlandse erfgoed, waar het in deze studie
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voornamelijk om gaat, zou de ontwikkeling eerder een negatieve impact kunnen
hebben. Latere analyses in dit rapport gaan in op erfgoedbezoek in binnen- en
buitenland en bezien ook in hoeverre er inkomensverschillen bestaan in de belangstelling voor erfgoed.

2.3

Individualisering, informalisering, intensivering, informatisering en
internationalisering

Met de mogelijke impact van deze demograﬁsche trends op de omgang met cultureel erfgoed, zijn de oriëntatiemogelijkheden op de toekomst nog niet uitgeput. Er
zijn langetermijntrends van meer sociaal-culturele aard die een rol kunnen spelen.
Schnabel (2000: 21-25) heeft er vijf benoemd, de zogenaamde 5 i’s uit de titel van deze
paragraaf. Individualisering en internationalisering zijn al enkele eeuwen aan de gang
(zie resp. Beck 1986; Held et al. 1999). Informalisering en intensivering waren volgens
Schnabel karakteristiek voor de twintigste eeuw, terwijl de informatisering weliswaar
in de twintigste eeuw op gang is gekomen, maar waarschijnlijk zijn grootste invloed
nog gaat krijgen. Elk van deze trends bespreken we kort, waarbij we aanduiden wat
het mogelijke verband is met het omgaan met cultureel erfgoed. Soms is dat verband er in kwantitatieve zin en leidt het tot vermoedens die met de analyses in latere
hoofdstukken kunnen worden getoetst. In andere gevallen betreft het de – veranderende – omgang met erfgoed in kwalitatieve zin. Bij gebrek aan data moeten we ons
daarbij verlaten op de vermoedens en bevindingen van andere auteurs.

Individualisering
Onder individualisering kan worden verstaan ‘het nog altijd voortgaande proces
van verminderende af hankelijkheid van het individu van een of enkele personen in zijn
directe omgeving en van toenemende vrijheid van keuze met betrekking tot de
inrichting van het eigen leven. Directe, persoonlijke en volledige afhankelijkheid
maakt plaats voor ketens van functionele, anonieme en partiële afhankelijkheid’
(Schnabel 2000: 22; cursivering in origineel). Beck (1986) stelt dat door de individualisering de biograﬁe bij de geboorte minder vastligt dan vroeger. Individuen zijn in
de moderne samenleving min of meer gedwongen om hun eigen biograﬁe vorm te
geven: een ‘keuzebiograﬁe’ ‘jenseits von Klasse und Schicht’ – en (in de Nederlandse
verhoudingen) voorbij de verzuilde verhoudingen van weleer.
Individualisering komt tot uitdrukking in enkele van de besproken sociaaldemograﬁsche trends. De eerder beschreven huishoudensverdunning zou men als een
verschijningsvorm ervan kunnen zien. Kennelijk geven mensen er de voorkeur aan
in hun directe leefomgeving niet of zo min mogelijk afhankelijk te zijn van anderen,
zelfs bloedverwanten, door niet (langer) met ze samen te wonen. Een aanzienlijk
deel van de gestegen welvaart is door huishoudensverdunning geconsumeerd, dat
wil zeggen: ingezet ter ﬁnanciering van de verminderde efﬁciëntie van het leven in
kleinere huishoudens (vgl. Pommer 2005). Immers, de vaste lasten voor huisvesting,
mobiliteit en dergelijk zijn hoger per persoon naarmate het huishouden kleiner is.
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Het dagje uit met het hele gezin, waaronder een bezoek aan een museum of monument, zou met de huishoudensverdunning aan terrein kunnen verliezen. Daarmee is
uiteraard niet gezegd dat bijvoorbeeld kinderen door deze ontwikkeling minder met
erfgoed in aanraking komen.
In cultureel opzicht zou men individualisering kunnen interpreteren als een
proces waarbij ook de band van het individu met zijn afkomst, zijn ‘wortels’, losser
wordt. Cultureel erfgoed, als tastbare verschijningsvorm van die wortels, zou daarmee op minder belangstelling kunnen rekenen, dan wel zou het bezoeken daarvan
meer een individuele keuze worden. Deze vermeende verminderde belangstelling
en waardering voor het verleden was een belangrijke reden om de ‘canoncommissie’
Van Oostrom in te stellen; ook het voornemen een nationaal historisch museum te
bouwen vindt hierin zijn oorsprong.
Daar staat tegenover dat, zoals Schnabel (2000: 22) aanduidt, het zeker niet zo
is dat er met de individualisering geen behoefte meer zou bestaan aan collectieve
belevingen. Het omgekeerde zou zelfs het geval zijn: men is actiever op zoek naar
gemeenschappelijke belevingen. Verwijzingen naar het verleden van de natie staan
ten dienste van deze beleving, zoals blijkt bij herdenkingen en vieringen als die op
4 en 5 mei. Kritische stemmen merken op dat bij dergelijke vieringen de historische
aanleiding vaak niet meer is dan dat: een aanleiding om feest te vieren in ‘neotribale
samenkomsten’ (Gielen en Laermans 2005: 118).
Voor de erfgoedbelangstelling zou het grotere aantal alleenwonenden en paren
gunstig kunnen uitpakken. Met name alleenwonenden besteden hun vrije tijd vaker
buitenshuis en in gezelschap van vrienden dan paren of gezinsleden. Voor ouders
van thuiswonende kinderen is het bezoeken van een museum, of andere erfgoedinstellingen, een grotere organisatorische opgave dan voor volwassenen uit een- of
tweepersoonshuishoudens (reden waarom museumbezoek door hen vaker in een
dagje uit wordt ingebed). Gecombineerd met de tendens naar kleinere huishoudens,
zou dit een impuls voor het erfgoedbezoek kunnen betekenen. In hoofdstuk 11 gaan
we na in hoeverre dit mede een rol kan hebben gespeeld in de trends in erfgoedbelangstelling.

Internationalisering
Internationalisering of globalisering, de wat gangbaarder term, is een proces dat
met de opkomst van internet meer in de belangstelling is komen te staan. Het internet als wereldomspannend netwerk reduceert afstanden in ruimte en tijd, waardoor
het lijkt alsof de wereld kleiner en overzichtelijker is geworden. De term global village
die in dit verband vaak wordt gebruikt, dateert echter van begin jaren zestig. Ze werd
gemunt door de Canadese mediaﬁlosoof Marshall McLuhan (1964) om aan te geven
dat alle mediatechnologieën gezien kunnen worden als extensies van de menselijke
zintuigen.
Een diagnose die hierbij in zekere zin aansluit, is die van de ‘glokalisering’: het
samengaan van processen van globalisering en lokalisering. Als reactie op het hechter worden van de afhankelijkheidsrelaties tussen groepen mensen en hele naties,
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ontstaat de behoefte aan een sterkere afgrenzing van de eigen lokale identiteit ten
opzichte van die van anderen. Dit kan een verklaring zijn voor de door Ribbens
(2002) gesignaleerde groei in de belangstelling voor het Nederlands erfgoed hier te
lande sinds de Tweede Wereldoorlog.
Het proces van internationalisering heeft ook direct te maken met sommige
historische objecten. Zo staat het archief van de Verenigde Oostindische Compagnie,
verdeeld over de steden Jakarta, Den Haag, Kaapstad, Colombo, Madras en Londen,
op de Werelderfgoedlijst van de Unesco (zie ook hoofdstuk 6). Het bestaan van die
lijst op zich kan gezien worden als een uiting van globalisering: een verzameling van
(door nationale comités voorgedragen) lokale historische objecten die voor de gehele
mensheid van belang worden geacht. Op dat belang valt echter wel wat af te dingen.
Wat is de relevantie van (de geschiedenis van) het eiland Schokland voor de gemiddelde Chinees of Indiër? Het Werelderfgoedverdrag uit 1972 wordt tegen de geest
in nogal eens gebruikt voor lokale en/of nationale politieke doelen (vgl. Gielen en
Laermans 2005: 103-108; Van der Aa 2005).
Volkenkundige musea hebben hun identiteit en hun inventaris aan de internationalisering te danken. Veel voor Nederlanders betekenisvolle lieux de mémoire bevinden
zich in den vreemde. Denk bijvoorbeeld aan Tasmanië, Kaap de Goede Hoop, Nieuw
Amsterdam / New York en, van recenter datum, Atjeh, de Birmaspoorlijn en Srebrenica (zie de reeks Plaatsen van herinnering, die sinds 2005 wordt uitgegeven; voor de
twintigste eeuw, zie Van den Doel 2005).
Een andere manier waarop internationalisering doorwerkt op de omgang met het
verleden, is via de migratiestromen die de gedaante van Nederland en zijn bevolking
hebben medebepaald. Zo hebben Hugenoten en Portugese joden in de zeventiende
eeuw hun eigen kerken en begraafplaatsen gesticht. In recenter jaren zijn er moskeeën gebouwd die nu nog geen monumentale status hebben, maar die over de
nodige decennia ongetwijfeld gaan verkrijgen. De confrontatie van ‘autochtone’
Nederlanders met ‘allochtoon’ erfgoed en vice versa kan een belangrijke rol spelen in
de integratie. Meer in het algemeen kan worden gesteld dat de migratie en integratie
van ‘buitenlanders’ een belangrijke factor is geweest bij de roep om een canon van
de Nederlandse geschiedenis. In het debat daaromtrent is het argument ingebracht
dat zo’n canon ook ongewenst uniformerend zou kunnen werken. Dit zou ten koste
kunnen gaan van de pluriformiteit in culturele achtergronden (en daarmee in opvattingen over de geschiedenis) die met de globalisering gepaard gaat (vgl. Ribbens
2004; Grever et al. 2006).
De gestegen welvaart heeft zich in de afgelopen decennia ook vertaald in gegroeide
vakantiebestedingen. Veel landen zijn binnen het bereik van grote groepen Nederlanders gekomen. Dat geldt ook voor het daar aanwezige erfgoed. Was het een generatie geleden al heel wat als je kon vertellen het Colosseum, de Acropolis of zelfs de
piramides van Gizeh met eigen ogen te hebben aanschouwd, nu oogst je hooguit nog
bewondering als je tijdens je vakantie zelfgemaakte foto’s op je weblog post van de
Taj Mahal, de Chinese muur of Machu Picchu. Toerisme is een bepalende factor voor
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de erfgoedbelangstelling, getuige ook de aanloop van sommige musea hier te lande.
Het Van Gogh Museum is met zo’n 1,7 miljoen bezoekers (2006, onder wie een groot
deel buitenlandse toeristen) het Nederlandse museum met de grootste toeloop.

Informalisering
‘Individualisering leidt tot onthiërarchisering van de samenleving en tot grotere gelijkheid
in de menselijke verhoudingen. Informalisering past daarbij, maar is toch veel meer
dan alleen het losser worden van de omgangsvormen. Informalisering wordt maatschappelijk vooral zichtbaar in de vorm van deïnstitutionalisering van organisaties en
e
organisatievormen, zoals die zich vooral in de 19 en de eerste helft van de twintigste
eeuw hebben ontwikkeld. […] Niet lidmaatschap of fysieke aanwezigheid zullen de
belangrijke criteria van participatie zijn, maar ‘entree’ (inloggen) en communicatie’,
aldus Schnabel (2000: 23; cursiveringen in origineel). Van duurzame formele organisatie naar vluchtige informele netwerken, zo kan het informaliseringsproces tot de
kern worden teruggebracht.
Gielen en Laermans (2005: 95-102) beschrijven welke gevolgen dit heeft gehad
voor het ‘collectieve herinneren’. Cultureel erfgoed is een kind van de natiestaat, die
middels door hemzelf aangestelde archivarissen, archeologen en museologen alsmede via het geschiedenisonderwijs een veelal glorieus beeld van het verleden wist
te creëren en in stand te houden. Met de opkomst, tussen de twee wereldoorlogen,
van de massamedia raakte de ‘erfgoed-elite’ zijn greep op het ofﬁciële historische
vertoog geleidelijk kwijt. ‘Journalisten en de publieke opinie krijgen vandaag almaar
meer grip op de historische beeldvorming. De geschiedenis en vooral de beeldvorming ervan democratiseert, maar het verleden bereikt ons daardoor tegelijkertijd
erg gefragmenteerd’ (Gielen en Laermans 2005: 98). Kan de roep om een canon van
de nationale geschiedenis als een reactie hierop worden gezien? De online encyclopedie Wikipedia kan gelden als een symbool voor deze ontwikkeling: een continu
in wording zijnd, maar alvast raadpleegbaar bestand, waarin sommige historische
gebeurtenissen wel en andere (nog) niet zijn opgenomen. Bovendien zijn sommige
lemma’s door experts en andere door geïnformeerde leken geschreven, al dan niet in
digitale samenwerking met elkaar.
In het verlengde hiervan kan een tendens naar oral history worden geplaatst.
De ‘ofﬁciële’ geschiedschrijving door experts wordt meer en meer aangevuld met
persoonlijke geschiedenissen en belevenissen van ‘gewone’ mensen en plekken.
Een mooi voorbeeld hiervan is het boek met verhalen van Nijmegenaren die het
vergissingsbombardement van 22 februari 1944, waarbij ruim 800 stadgenoten
omkwamen, aan den lijve hebben ondervonden. Zestig jaar na dato zijn hun verhalen
opgetekend en in boekvorm gepubliceerd (Janssen 2005). Ook ‘ofﬁciële’ historische
organisaties zoals musea en archieven lijken er steeds meer op gericht te zijn om, in
het kader van speciale exposities, hun collecties aan te vullen met persoonlijke anekdotes en objecten (foto’s, brieven) om de geschiedenis wat levendiger én toegankelijker te maken. De opkomst van vele familiestambomen op internet, waarop leden van
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de familie en collega-genealogen worden opgeroepen om ontbrekende informatie
aan te vullen, past in deze trend.

Intensivering
‘Intensivering verwijst naar de veranderende dynamiek en de toenemende betekenis van de belevingscomponent in het moderne leven. Er moet veel meer in een leven en
dat meer moet zowel afwisselend als belonend zijn. De beleving van werk, relaties,
het eigen leven en het eigen lichaam, vrije tijd, sport enz. staat steeds sterker in
het teken van het verlangen naar een intense en intensieve beleving en ervaring’
(Schnabel 2000: 24; cursivering in origineel). Deze tendens is aan het erfgoedveld
niet ongemerkt voorbijgegaan. Met de oproep meer cultureel ondernemerschap te
vertonen en ‘meer en ander publiek’ bij cultuur te betrekken (de doelstelling van het
Actieplan cultuurbereik, zie hoofdstuk 1) is het belevingsaspect onderdeel geworden
van publieksbindingsstrategieën. Het voorlopig hoogtepunt is misschien wel het
Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, dat zijn bezoekers een media experience
laat ondergaan. Ze kunnen zelf journaals monteren, reclames raden, quizzes spelen
en wat dies meer zij. Bij het begin van het bezoek krijgen de bezoekers een ring uitgereikt en worden enkele gegevens geregistreerd. Met de ring kan men zich bij de verschillende onderdelen van de experience aanmelden, alwaar men met de eigen naam
wordt aangesproken. Van de zelfgemonteerde journaals en dergelijke kan men links
laten mailen naar het eigen e-mailadres, om ze thuis nog eens opnieuw te ‘beleven’.
Zo wordt men op speelse wijze deelgenoot van de recente omroepgeschiedenis.
Het erfgoed van wat langer geleden is al enige tijd van een belevenisaspect voorzien. Zo maakt het archeologische themapark Archeon de opgegraven geschiedenis
levend door groepen acteurs de rollen van Vikingen, ridders en Romeinen te laten
spelen. Ook in andere musea, zoals het Nederlands Openluchtmuseum bij Arnhem
en Museumpark Orientalis bij Nijmegen, pogen ﬁguranten (vaak vrijwilligers) de
gereconstrueerde historische omgeving wat meer tot leven te laten komen.
Onduidelijk is vooralsnog in hoeverre het verhogen van het belevenisaspect
effectief is, in de zin dat het leidt tot hogere bezoekersaantallen en/of tevredener
dan wel beter geïnformeerde bezoekers. Het ontbreekt aan systematisch onderzoek
naar dit aspect, een lacune waarin ook dit rapport niet kan voorzien. Duidelijk is
wel geworden uit onderzoek dat de publieksgroepen die door erfgoedinstellingen
niet of minder goed worden bereikt, vaker recreatieve motieven noemen om naar
een museum te gaan en minder vaak kennis- en informatiebehoeften (Ranshuysen 2005). Dit lijkt te suggereren dat de zogenaamde moeilijke doelgroepen naar
museum en monument gehaald kunnen worden met een meer op beleving gericht
aanbod. De vervolgvraag is dan in hoeverre de vaste kern van bezoekers, met hun op
kennis gerichte oriëntatie, daardoor weer afgeschrikt zou worden.

Informatisering
Het proces van informatisering dateert ongeveer van de Tweede Wereldoorlog,
waarin het onderdeel werd van oorlogvoering en spionage (versleuteling van inforSociale en culturele ontwikkelingen en de belangstelling voor cultureel erfgoed
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matie). De wiskundige basis ervoor was al veel eerder gelegd (met name door Bacon
en Leibniz), reden waarom Mattelart (2003) de wortels van de informatiesamenleving in de zestiende en zeventiende eeuw dateert. In de beginjaren negentig van
de vorige eeuw begon internet op te komen; met de introductie van het World Wide
Web, de graﬁsche en eenvoudige interface, is internet doorgedrongen in doorsnee
huishoudens met een computer en heeft het zijn transformerende potentie ontvouwd.
Voor erfgoedinstellingen biedt de informatisering legio mogelijkheden om hun
maatschappelijke functie beter vorm te geven. Aan gebruikerszijde zijn er andere
voordelen. Te beginnen met de aanbodzijde: steeds meer cultureel erfgoed wordt
digitaal beschikbaar gemaakt. De afgelopen jaren is ﬂink geïnvesteerd in de digitalisering van bronnen (Broekhuizen en Huysmans 2002; Pauwels et al. 2004; De Haan
et al. 2006). Wubs en Huysmans (2006b: 10) onderscheiden een aantal achtereenvolgende fasen in de digitale ontsluiting van erfgoed, waarbij de digitale belofte van het
overstijgen van tijd en ruimte in toenemende mate wordt ingelost. Deze fasen zijn:
1 het op het World Wide Web beschikbaar stellen van bestaande archivalia en bijbehorende inventarissen van archieven (ook overheidsarchieven); in eerste instantie
geschiedt dit alleen als scan, maar later ook als doorzoekbare tekst. Daarnaast het
opkomen van aan instellingen gerelateerde websites over musea, monumenten,
archeologische vindplaatsen, bibliotheken, volkscultuur, heemkunde enzovoort;
2 het creëren van portalsites (bv. museum.pagina.nl) waarop een overzicht wordt
geboden van links naar de in fase 1 ontstane websites;
3 het bouwen van sectoroverkoepelende sites die informatie uit verschillende erfgoedinstellingen of -sectoren bundelen en op één plek vindbaar maken (bv. cultuurwijzer.nl, geheugenvannederland.nl, genlias.nl, anno.nl). Deze sites maken
het mogelijk informatie uit verschillende institutionele bronnen op één plek te
consulteren;
4 het via interactie met de gebruikers ‘democratiseren’ van het cultureel erfgoed,
door hen eigen verhalen, documenten, foto’s enz. te laten toevoegen aan het institutionele digitale erfgoedaanbod (‘Web 2.0’).
In de vier fasen wordt de erfgoedontsluiting steeds gebruiksvriendelijker. In de
laatste fase, waarin we ons nu bevinden, komt de onder Informalisering besproken
democratisering tot uitdrukking.
Aan de gebruikerszijde behelst de informatisering een sterk toegenomen toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en co-creatiemogelijkheid. Waar amateurgenealogen tot enkele jaren geleden stad en land moesten afreizen om tijdens kantooruren
geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten op te kunnen sporen, kan een aanzienlijk
deel van dit werk nu ook ’s avonds en in het weekend worden verricht vanuit de eigen
huis- of werkkamer.
Overigens is de ontsluiting van niet-tekstuele objecten vooralsnog tekstueel
vormgegeven. Met fundamenteel informatiewetenschappelijk onderzoek wordt er
momenteel aan gewerkt dat men via beeld- en geluidherkenning kan zoeken (ﬂuit
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een riedeltje in de microfoon van uw webcam en de computer geeft u de muziek,
tekst en herkomst van het lied).

2.4

Conclusie

Cultureel erfgoed – zowel de materiële objecten zelf als de betekenissen die we eraan
geven – is onderdeel van een veranderende samenleving. In dit hoofdstuk hebben
we een aantal maatschappelijke ontwikkelingen beschreven en gereﬂecteerd op hun
betekenis voor de erfgoedbelangstelling in het verleden en in de toekomst. Verschillende sociaaldemograﬁsche trends wijzen zowel op groei als krimp van de publieke
belangstelling voor cultureel erfgoed. Het ging hier vooralsnog alleen om het in
kaart brengen van mogelijke invloeden. Voor zover de onderzoeksgegevens het toestaan, zullen de vermoedens in de komende hoofdstukken op hun realiteitsgehalte
worden onderzocht.
Sociaal-culturele trends laten in hun verwevenheid met het erfgoed zien dat
dat erfgoed zelf, de betekenis die we eraan geven en de omgang ermee geen vaste
gegevenheden zijn. Individualisering, internationalisering, informalisering, intensivering en informatisering zijn processen waarmee erfgoed te maken krijgt dan
wel waarin erfgoed zelf een vormende rol speelt. Sommige van deze processen, met
name die van de informatisering, komen later in de studie onderzoeksmatig aan
bod; andere (informalisering, intensivering) zullen bij gebrek aan gegevens alleen
worden betrokken ter interpretatie van de bevindingen.
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Deel II
Het bezoeken van erfgoed en
erfgoedinstellingen

3
3.1

Musea
Het museale aanbod

Musea zijn een product van de westerse wereld ten tijde van de Verlichting. Hun
ontstaan en ontwikkeling zijn niet los te zien van de geboorte van de moderne
wetenschap uit de schoot van de religie, en van het ontstaan van wetenschappelijke genootschappen en encyclopedieën in de achttiende eeuw. In de geest van de
Verlichting werd in 1778 het eerste museum in Nederland geopend: Teylers Museum
in Haarlem, gewijd aan kunsten en wetenschap. Het instituut ‘museum’ dankt zijn
ontstaan aan de didactische component die werd toegevoegd aan de zuiver wetenschappelijke component (het verzamelen en ordenend beschrijven van historisch
belangrijke voorwerpen). ‘[…] Museums are not just passive receptacles; they are
institutions with a long and complex history, imbued with all sorts of peculiar,
ingrown practices, many of which date back hundreds of years. Most importantly,
museums select what they collect and therefore inﬂuence what we think about the
past’ (Spalding 2002: 7). Het verzamelen en tonen van oudheidkundige en kunstvoorwerpen werd vanaf de negentiende eeuw bovendien gebruikt voor het oppoetsen
van de nationale grandeur, waarvan de vele nationale of rijksmusea in binnen- en
buitenland getuigen. Het in Arnhem te vestigen Nationaal Historisch Museum is
slechts de jongste loot aan een imposante stam.
In de negentiende eeuw verwierven, met de opkomst van evolutietheorie en paleontologie, de natuurhistorische objecten een vaste plek naast de kunsthistorische.
En in de vroegtwintigste eeuw kregen ook bedrijf en techniek (industriële revolutie)
en volkenkunde (kolonialisering, missie) een vaste plaats in het museale landschap.
Ook werd aan het begin van de twintigste eeuw naar Scandinavisch voorbeeld de
volkscultuur gemusealiseerd. Zo werd in 1912 het Nederlands Openluchtmuseum in
Arnhem opgericht (De Jong 2001).
Sinds de Tweede Wereldoorlog is het aantal musea in Nederland snel gegroeid. Na
eerst geleidelijk te zijn verdubbeld over een periode van dertig jaar (van 180 naar 355,
in 1945-1975), vond er in de vijftien jaar daarna opnieuw een verdubbeling plaats
(cbs 1994; vgl. De Haan 1997). In 1995 telde het cbs 758 musea. Dit is in lijn met de
door Ribbens (2002) beschreven algeheel gegroeide interesse voor het verleden.
Wat een museum precies is, is niettemin een kwestie van deﬁnitie, en deﬁnities
veranderen in de loop van de tijd. In de museumstatistieken is het cbs in 1997 overgegaan op de deﬁnitie van de International Council On Museums (icom):
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A museum is a non-proﬁt making, permanent institution in the service of society and of its
development, and open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates
and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of people
and their environment.
Door de verandering van de museumdeﬁnitie zijn de cijfers van vóór en na 1997 niet
vergelijkbaar. Het aantal musea vertoonde tussen 1995 en 1997 een kunstmatige
sprong omhoog. Sinds dat jaar lijkt er een krimp te hebben ingezet (tabel 3.1).
Tabel 3.1
Musea naar soort collectie, 1997-2005 (in absolute aantallen en procenten)

aantal musea

%

2005 2005

aantal bezoeken
(x mln.)

1997

2001

alle

942

873

beeldende kunst

102

105

107

14

3,4

geschiedenis

491

448

391

50

6,8

natuurlijke historie

50

49

51

7

2,1

bedrijf en techniek

775

100

%

bezoekers per
museum (x 1000)

1997 2001 2005 2005

2005

20,3

25,4

20,5

19,6

100

6,3

6,4

32

59,6

6,3

6,0

31

15,4

2,5

2,0

10

38,5

260

245

196

25

3,9

4,0

3,2

16

16,2

volkenkunde

20

17

18

2

0,5

0,4

0,9

5

52,2

gemengde collectie

19

9

12

2

3,6

1,0

1,2

6

99,6

Bron: CBS (StatLine) geraadpleegd 1 augustus 2007; SCP-bewerking

De daling tussen 1997 en 2005 van het totale aantal musea komt voor rekening van
de historische musea en musea voor bedrijf en techniek. Het aantal kunstmusea
vertoont daarentegen een licht stijgende lijn. Deze tendensen worden (mede) bepaald
door de verhoudingen tussen aanbod en afname. Zo trekken de kunstmusea verhoudingsgewijs een groter aantal bezoeken (32% in 2005) dan kon worden verwacht
op basis van hun aantal (14% op het totale aantal musea in datzelfde jaar). Voor de
historische en techniekmusea geldt het omgekeerde (zie ook De Haan 1997: 33). Het
aantal bezoeken per museum (de meest rechtse kolom in tabel 3.1) geeft de verhoudingen mooi weer.
Dit betekent echter zeker niet dat er sprake is van een krimp in het Nederlandse
museumbestand. In dezelfde periode steeg namelijk het totale budget van de gezamenlijke musea.1 Door de groei van de aankoopbudgetten kon ook de omvang van
de collecties uitgebreid worden. Die uitbreiding werd echter getemperd door snel
stijgende prijzen op de internationale kunstmarkt.
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De daling van het aantal musea heeft zich tamelijk evenredig over alle regio’s voorgedaan (tabel 3.2). Waren in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Gelderland
in 1997 de meeste musea te vinden, ook nu is dat het geval, zij het dat het aantal
evenredig verminderd is. De grootste teruggang heeft zich voorgedaan in de regio
zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) en de provincie Drenthe (index 2005: 73
resp. 79). In de provincie Groningen was de daling het geringst (index 98).
Recentere cijfers voor 2006 zijn verkregen uit het ledenbestand van de Nederlandse Museumvereniging (nmv). Zoals het verschil in aantallen tussen 2005 en
2006 in tabel 3.2 suggereert, hanteert het cbs een striktere deﬁnitie van museum,
waarin niet alle leden van de nmv meetellen. Ondanks de andere grondslag laten de
percentages voor 2005 (cbs) en 2006 (nmv) dezelfde regionale spreiding zien.
Tabel 3.2
Aantal musea in Nederland naar regio, 1997-2006 (in absolute aantallen en procenten)
index 2005
2005 (%) (1997=100)

2006a

%

82

1227

100

19

89

202

16

1997

2001

2005

Nederland

942

873

775

100

noordb

147

165

160

c

218

208

182

23

83

292

24

westd

408

387

336

43

82

524

43

zuide

151

118

110

14

73

209

17

55

53

54

7

98

76

6
7

oost

Groningen
Friesland

71

72

62

8

87

83

Drenthe

39

35

31

4

79

43

4

Overijssel en Flevoland

88

84

72

9

82

113

9

130

124

110

14

85

179

15

45

45

40

5

89

65

5

Noord-Holland

158

157

137

18

87

213

17

Zuid-Holland

165

151

131

17

79

198

16

Zeeland

40

34

28

4

70

48

4

Noord-Brabant

98

78

70

9

71

136

11

Limburg

53

40

40

5

75

73

6

Gelderland
Utrecht

a
b
c
d
e

Volgens ledenbestand Nederlandse Museumvereniging (november 2006).
Groningen, Friesland en Drenthe.
Overijssel, Flevoland, Gelderland.
Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland.
Noord-Brabant en Limburg.

Bron: CBS (StatLine) geraadpleegd 1 augustus 2007; Nederlandse Museumvereniging (cijfers 2006, op aanvraag) SCPbewerking
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In de afgelopen decennia is, vooral onder het bewind van staatssecretaris voor
Cultuur Van der Ploeg, het gewicht van de museale inspanningen verschoven van
de wetenschappelijke/onderzoeksmatige functie (het collectioneren, registreren en
conserveren) naar de educatieve en publieksfunctie (OCenW 2000). Musea werden
gestimuleerd zich op hun publieksfunctie te bezinnen en marketingmiddelen in
te zetten om meer bezoekers, vooral uit de moeilijke doelgroepen allochtonen en
jongeren, te trekken. In de beleidsvisie Bewaren om teweeg te brengen, over de museale
strategie, zette staatssecretaris Van der Laan deze lijn van het wegnemen van drempels voor het publiek voort (ocw 2005). Zoals blijkt uit de toename van het aantal
georganiseerde tentoonstellingen per museum (tabel 3.3), zijn de publieksgerichte
activiteiten van de musea toegenomen.
Tabel 3.3
Tentoonstellingen in musea, 1997-2005

1997
musea
tentoonstellingen in musea
tentoonstellingen per museum

1999

2001

2003

2005

index 2005
(1997=100)

942

902

873

828

775

82

2032

2249

2135

2162

2041

100

2,16

2,49

2,45

2,61

2,63

122

Bron: CBS (StatLine) geraadpleegd 1 augustus 2007; SCP-bewerking

Hoewel het totale aantal musea sinds 1997 met 18% is gedaald, is het totale aantal
tentoonstellingen van en in de musea gelijk gebleven. Relatief gesproken (het aantal
tentoonstellingen per museum) is er dus sprake van een behoorlijke stijging, met
22% in acht jaar tijd. Daarmee wordt ingespeeld op de (veronderstelde) wensen van
het publiek, dat een gevarieerder en hoogwaardig aanbod voorgeschoteld krijgt. Tentoonstellingen bieden niet alleen de mogelijkheid om door wisseling van expositie
meer voorwerpen uit de eigen collectie te tonen, maar bieden ook een goede gelegenheid om objecten uit verschillende collecties thematisch samen te voegen, waardoor
meer dan eens – ook wereldwijd – unieke exposities ontstaan, zoals in 2005 die van
de gebroeders Van Limburg in het Nijmeegse Valkhofmuseum. De toegenomen
tentoonstellingsactiviteit hoeft nog niet te betekenen dat de publieke belangstelling
evenredig is toegenomen. Op basis van bezoekerstellingen aan de museumkassa’s
blijkt dat de publieke belangstelling sinds 1997 niet is toegenomen (tabel 3.4).
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Tabel 3.4
Musea: openstelling en bezoeken naar toegangsprijs, 1997-2005 (in absolute aantallen en
procenten)

gehele jaar geopend (%)
totaal aantal bezoeken (x mln.)

1997

1999

2001

2003

2005

76

63

62

64

68
19,6

20,3

20,7

20,5

19,6

w.v. vol tarief

14,6

14,0

10,9

10,2

9,6

gereduceerd tarief

n.v.t.

n.v.t.

3,5

3,4

4,5

met Museumkaart

2,8

3,2

2,4

2,4

1,8

gratis

2,9

3,4

3,6

3,5

3,8

Bron: CBS (StatLine) geraadpleegd 1 augustus 2007

Het aantal bezoeken (wat iets anders is dan het aantal bezoekers; mensen kunnen
immers hetzelfde museum meerdere keren bezoeken) schommelt sinds 1997 rond
de 20 miljoen per jaar. Uitgesplitst naar het soort toegang wordt duidelijk dat het
aanbieden van reductie op de toegangsprijs niet heeft geleid tot een stijging van het
aantal bezoeken. De kortingsbezoeken (ns-kortingskaarthouders en Rabobankbetaalpashouders konden in veel musea voor half geld naar binnen) zijn ten koste
gegaan van de bezoeken tegen vol tarief. Desalniettemin hebben analyses laten zien
dat de sector er met de ns- en Rabo-kortingskaarten wel in is geslaagd een ietwat
minder museumgezind publiek binnen de muren te halen (Huysmans 2004; Van den
Broek et al. 2005: 18-20).
De belangstelling voor museale collecties en tentoonstellingen volgt in grote lijnen
de spreiding van de bevolking naar regio (tabel 3.5).
Tabel 3.5
Musea naar aantal bezoeken en regio, 2005 (in procenten)
> 2.500
Nederland

2,5-10.000 10-25.000 25-50.000 50-100.000
32

noorda

37

35

15

7

4

2

oostb

35

28

22

10

2

4

c

27

32

20

7

7

8

d

31

34

16

12

5

2

west
zuid

19

9

5

≥ 100.000

31

5
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Tabel 3.5 (vervolg)
> 2.500

2,5-10.000 10-25.000 25-50.000 50-100.000

≥ 100.000

Groningen

39

37

13

7

2

Friesland

40

31

16

7

5

2

Drenthe

26

42

16

7

7

3

Overijssel en Flevoland

38

28

19

14

1

0

Gelderland

33

27

24

7

3

6

Utrecht

25

35

20

10

5

5

Noord-Holland

24

30

20

7

7

12

Zuid-Holland

28

30

21

7

8

7

Zeeland

39

39

18

4

0

0

Noord-Brabant

30

37

14

14

1

3

Limburg

32

32

19

8

5

4

a
b
c
d

2

Groningen, Friesland en Drenthe.
Overijssel, Flevoland, Gelderland.
Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland.
Noord-Brabant en Limburg.

Bron: CBS (StatLine) geraadpleegd 1 augustus 2007

Bijna twee derde van de Nederlandse musea boekt hooguit 10.000 bezoeken per jaar.
Per regio en provincie bezien geldt dat voor meer dan de helft van de musea, ook in
de provincies waar zich de grotere musea bevinden. Het rijke museale aanbod van
Amsterdam vertaalt zich in het hoge percentage musea in Noord-Holland die meer
dan 100.000 jaarlijkse bezoeken trekken. Zeeland en Overijssel/Flevoland hebben
vrijwel uitsluitend kleinere musea binnen hun grenzen.
Vertaald in aantallen bezoeken komen de verschillen pregnanter tot uitdrukking. De
musea in het westen des lands (in 2005/’06 43% van het totaal, zie tabel 3.2) trekken
62% van de bezoeken naar zich toe (tabel 3.6). Uiteraard is dit aantal mede zo hoog
door de bezoeken van buitenlandse toeristen (3,5 miljoen in 2003 oftewel 29% van de
bezoeken aan west-Nederlandse musea, zie tabel 3.6); deze zijn vooral in Noord-Holland (lees: de regio Amsterdam) geconcentreerd.
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Tabel 3.6
Bezoeken aan musea naar regio, 2005 (in absolute aantallen en procenten)
totaal aantal bezoeken

Nederland

waarvan betaald

x 1000

%
(verticaal)

x 1000

%
(horizontaal)

19.648

100

14.087

72

waarvan buitenlands
x 1000
4711

%
(horizontaal)
24

noorda

1.882

10

1.467

78

211

11

oostb

3.656

19

2.507

69

653

18

westc

12.268

62

8.899

73

3553

29

zuidd

1.842

9

1.216

66

294

16

Groningen

612

3

473

77

66

11

Friesland

725

4

560

77

91

13

Drenthe

545

3

434

80

54

10

Overijssel en Flevoland

764

4

495

65

84

11

2.892

15

2.012

70

569

20

Gelderland
Utrecht

971

5

563

58

172

18

Noord-Holland

7.852

40

6.229

79

2693

34

Zuid-Holland

3.249

17

1.978

61

665

20

195

1

128

66

23

12

1.193

6

781

65

217

18

648

3

435

67

77

12

Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
a
b
c
d

Groningen, Friesland en Drenthe.
Overijssel, Flevoland, Gelderland.
Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland.
Noord-Brabant en Limburg.

Bron: CBS (StatLine) geraadpleegd 1 augustus 2007; SCP-bewerking

3.2

Trends in bereik en intensiteit van bezoek

In 1946 trokken de musea ruim 2 miljoen bezoeken per jaar. In 1993 lag dit cijfer
meer dan tien keer zo hoog. De groei in het museumbezoek overtreft daarmee ruimschoots de groei in het aantal musea. Ook wanneer de bevolkingstoename wordt
meegerekend, is dit nog het geval. In 1946 waren er 22 jaarlijkse museumbezoeken
per 100 inwoners, tegenover 151 in 1993 (cbs 1994; De Haan 1997: 30-32). Maar zoals
tabel 3.1 al liet zien, stagneert het bezoekersaantal sindsdien en lijkt er zelfs sprake
van een lichte teruggang. Die teruggang hangt niettemin grotendeels samen met
een daling in het aantal museumbezoeken van buitenlandse toeristen tussen 2001 en
2003 (cbs a). De Nederlandse bezoeker blijft de musea trouw (tabel 3.7).
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Tabel 3.7
Museabezoek, bevolking van 6 jaar en ouder, afgelopen 12 maanden, 1983-2003 (in procenten)
1983

1987

1991

1995

1999

2003

deelname (%)

35

39

41

35

37

38

aantal bezoeken per 100 inwoners

72

84

86

76

77

82

frequente bezoekersa (%)

5

6

6

6

6

6

incidentele bezoekersb (%)

30

33

35

29

31

32

aantal bezoeken per bezoeker

2,0

2,2

2,1

2,2

2,1

2,2

a
b

Eén keer per kwartaal of vaker.
Minder dan één keer per kwartaal.

Bron: SCP (AVO’83-’03)

De daling in het bereik (het deelnemerspercentage onder de Nederlandse bevolking)
van musea tussen 1991 en 1995 is vermoedelijk meer een artefact van de dataverzameling dan een werkelijke daling.2 Sinds 1995 zitten het deelnamepercentage en
het aantal bezoeken per 100 inwoners in de lift. Deze stijging wordt veroorzaakt
door een toename van het aantal incidentele bezoekers, terwijl het aantal frequente
bezoekers stabiel bleef. De toename in de museale belangstelling beperkt zich niet
tot één of enkele typen musea (tabel 3.8).
Tabel 3.8
Bezoek aan verschillende soorten musea, bevolking van 6 jaar en ouder, afgelopen 12 maanden,
1995 en 2003 (in procenten) a

musea totaal

2003

35

38

historische musea

20

21

musea voor beeldende kunst

17

20

volkenkundige musea
natuurhistorische musea
techniekmusea
andere musea (o.a. met gemengde collectie)
a

1995

8

9

11

13

6

7

12

14

Met uitzondering van volkenkundige musea zijn alle stijgingen statistisch significant (p < 0,05).

Bron: SCP (AVO’95 en ’03)

Over de gehele linie is de belangstelling voor het museale aanbod gestegen, zij het
het meest in de kunstmusea (van 17 naar 20% van de Nederlanders). Historische en
kunstmusea strijden daardoor nu om de nummer 1-positie in het museumlandschap,
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al liggen de kunstmusea duidelijk voorop als het gaat om het aantal bezoeken per
museum (zie tabel 3.1).
Het is de vraag of de recente toename in het publieksbereik in evenredige mate is
gerealiseerd door verschillende bevolkingsgroepen. Is de lichte groei sinds 1995 een
bevolkingsbreed verschijnsel, of zijn er groepen in de bevolking aan te wijzen waarbij de groei relatief sterk is geweest? Zijn het wellicht de jongeren en allochtonen, op
wie het cultuurbeleid zich speciﬁek richt? En zijn er daarnaast ook groepen waarbij
de belangstelling is gedaald?

3.3

Museumbezoek naar achtergrondkenmerken

De belangstelling voor het museale aanbod is zeker geen bevolkingsbreed fenomeen.
Een uitsplitsing van de geschatte bezoekfrequentie3 naar kenmerken als sekse,
leeftijd, opleidingsniveau, gezinspositie en regio (etnische achtergrond komt later
in deze paragraaf aan de orde), geeft interessante informatie over uiteenlopende
ontwikkelingen (tabel 3.9).

Sekse
Vrouwen zijn in de loop van de afgelopen decennia grotere museumliefhebbers
geworden dan mannen. In 1983 lag hun deelname nog op hetzelfde niveau als dat
van de mannen, maar sinds het einde van de jaren tachtig is er een duidelijke voorsprong zichtbaar. Anno 2003 is die koppositie er nog steeds, maar is ze wel weer wat
kleiner geworden door een inhaalpoging van mannen.

Leeftijd
De ontwikkelingen naar leeftijd tonen een grote variatie, ingegeven door de lengte
van de periode die men in ogenschouw neemt. Over de gehele periode van twintig
jaar is de groei te lokaliseren aan de onder- en bovenkant van de leeftijdspiramide.
Kinderen tot 12 jaar zijn tegenwoordig veel vaker in musea te vinden, en hetzelfde
geldt voor 50-plussers. Vooral onder laatstgenoemde groep is het toegenomen aantal
bezoeken indrukwekkend. Daartegenover staat een aanvankelijk behoorlijk sterke
daling onder tieners, die sinds de eeuwwisseling echter is gecorrigeerd. Een echte
daling is zichtbaar bij de jongvolwassenen (20-34 jaar) en ook bij degenen van middelbare leeftijd (35-49 jaar), wanneer men 1987 als uitgangsjaar neemt. Mogelijk doet
het ‘spitsuur van het leven’ zich hier gelden (Knulst 1995a): door de langere opleidingsloopbaan van tegenwoordig concentreert de drukke levensfase van het carrière
maken, kinderen krijgen en opvoeden zich, meer dan vroeger, in de leeftijdsspanne
van 30 tot 45 jaar. Beziet men de periode 1999-2003, dan wordt het beeld wat anders:
er is een sterke stijging in de bezoekfrequentie van kinderen en tieners, een dito
beeld bij de 50-64-jarigen, een lichte groei ook in de middelbare leeftijd, maar een
stagnatie aan de bovenkant van de leeftijdspiramide.
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Tabel 3.9
Musea: bezoekfrequentie (schatting) naar jaar en persoonskenmerken, bevolking van 6 jaar en
ouder, afgelopen 12 maanden, 1983-2003 (aantal bezoeken per 100 leden van de betreffende
groep)
1983

1987

1991

1995

1999

2003

frequentie bezoek

72

84

86

76

77

82

man

73

84

84

72

72

80

vrouw

72

85

88

81

82

85
112

6-11 jaar

73

98

93

80

80

12-19 jaar

86

88

83

76

67

81

20-34 jaar

82

87

88

68

59

54

35-49 jaar

75

94

93

84

77

80

50-64 jaar

60

78

85

87

99

105

65-79 jaar

56

72

78

70

92

93

≥ 80 jaar

19

20

42

34

48

47

lager onderwijsa

27

32

32

33

40

29

vmbo (lbo/mavo) a

52

61

63

52

56

54

havo, vwo, mboa

91

97

95

79

80

76

a

171

189

186

162

142

144
83

hbo, universiteit
inwonend kind

77

84

79

69

67

196

177

172

152

115

94

paar, tot 40 jaar

98

98

107

74

69

66

gezin met kind(eren) t/m 6 jaar

54

66

58

55

50

54

gezin, kind(eren) vanaf 7 jaar

67

76

81

74

73

82

paar, vanaf 40 jaar

54

70

75

73

87

89

alleenwonend, vanaf 40 jaar

68

94

105

98

106

108

autochtoon

.

.

.

74

77

82

Turks, Marokkaans

.

.

.

42

25

42

Surinaams, Antilliaans, Arubaans

.

.

.

53

48

63

overigen

.

.

.

100

88

97

113

140

134

150

118

120

overige gemeenten > 100.000

93

106

105

84

82

87

gemeenten < 100.000

61

70

74

62

68

75

alleenwonend, tot 40 jaar

G4

.
a

Geen gegevens.
Hoogste voltooide of huidige opleidingsniveau, bevolking van 20 jaar en ouder.

Bron: SCP (AVO’83-’03)
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Opleiding
Bij opleiding doet zich een paradoxaal beeld voor: ondanks de voor de gehele bevolking gegroeide museale belangstelling, is die van lager opgeleiden op hetzelfde
niveau gebleven sinds 1983 en is er bij de hogere klassen een daling zichtbaar. Hoe
is dit te verklaren? De sleutel tot de verklaring ligt in een verschuiving naar boven.
Anno 2003 zijn er meer hoger opgeleiden en minder laagopgeleiden dan in 1983.
Doordat de museale belangstelling van hoger opgeleiden – ondanks de daling – nog
steeds duidelijk groter is dan die van lager opgeleiden, kan het bevolkingscijfer
toch groeien. Dat neemt niet weg dat de groei uiteraard groter zou zijn geweest als
de hogere opleidingsgroepen in dezelfde mate de musea waren blijven bezoeken.
Een aannemelijke verklaring voor de daling is dat zich hier de invloed manifesteert
van het culturele klimaat in het ouderlijk huis. Naast het eigen opleidingsniveau is
ook dat van de ouders van grote invloed op culturele belangstelling (Ganzeboom en
De Graaf 1991b). En hoewel velen dankzij de vergrote toegankelijkheid van het voortgezet en hoger onderwijs het opleidingspeil van hun ouders hebben gepasseerd, is
hun culturele socialisatie thuis nog overeenkomstig het ouderlijk opleidingsniveau.

Levensfase/gezinspositie
Naar levensfase en positie in het gezin worden enkele trends zichtbaar. De jongere alleenwonenden waren twee decennia geleden nog absolute koplopers in het
museumbezoek. Sindsdien is hun belangstelling gehalveerd. Ook onder jongere
samenwonenden, (nog) zonder kinderen, is sinds de beginjaren negentig de populariteit van het museum geslonken. De aanwezigheid van jonge kinderen vormt, blijkens de cijfers, nog een even grote rem op het museumbezoek als in de beginjaren
tachtig. Gezinnen met wat oudere kinderen zoeken wel wat vaker een museum op.
Maar de echte groei is te lokaliseren bij oudere paren en oudere alleenwonenden.

Etniciteit
Hoewel het avo-onderzoek, waarop tabel 3.9 is gebaseerd, informatie bevat over
de etnische achtergrond van respondenten, is er reden te twijfelen aan de representativiteit van de allochtone avo-respondenten. De reden is dat het avo-onderzoek
in het Nederlands wordt afgenomen, een taal die vooral oudere allochtonen niet of
niet voldoende machtig zijn. Bovendien speelt überhaupt het kleine aantal allochtone respondenten het onderzoek parten. Om een beter zicht te krijgen op de positie
van etnische groepen in de Nederlandse samenleving, is eind 2004 in opdracht van
het scp het onderzoek Leefsituatie allochtone stedelingen (hierna aangeduid als
las’04/’05) uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de vier grootste etnische groepen uit de
vijftig grootste steden onderzocht. Indien de taalbeheersing daartoe aanleiding gaf,
is het interview in de moedertaal afgenomen door een enquêteur uit de eigen groep.
Een referentiegroep van autochtone stadsbewoners maakt, naast een onderlinge vergelijking, het afzetten van de etnische cultuurdeelname tegen die van autochtonen
mogelijk (tabel 3.10).
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Tabel 3.10
Museumbezoek naar etnische achtergrond, inwoners van de 50 grootste steden van 15-65 jaar,
afgelopen 12 maanden, 2004/’05 (bezoekfrequentie per 100 leden van de betreffende groep)

autochtonen

eerste generatie

tweede generatie

totaal
159

n.v.t.

n.v.t.

Turken

38

54

42

Marokkanen

33

54

38

Surinamers

47

86

58

Antillianen/Arubanen

64

79

67

Bron: CBS/SCP (LAS’04/’05)

Doordat alleen stedelingen zijn bevraagd, kan de geschatte bezoekfrequentie
hier een stuk hoger zijn dan voor de gehele bevolking zoals gemeten in het avoonderzoek (vgl. tabel 3.9). Vooral de kunstmusea, die zich voornamelijk in de
steden bevinden, trekken namelijk veel meer stedelijk dan landelijk publiek (De
Haan 1997: 46). Desalniettemin steekt de bezoekfrequentie van autochtonen in
las’04/’05 nogal hoog af tegen die in het avo-onderzoek van ruim een jaar daarvoor,
zeker als wordt gekeken naar de stedelijkheidsgraad. Daarentegen zijn de cijfers voor
de vier grote minderheidsgroepen wel van vergelijkbare grootte.
De belangrijkste bevinding voor beide studies weerspiegelt wat in de musea zelf
is waar te nemen: allochtone bezoekers zijn er sterk ondervertegenwoordigd. De
bezoekfrequentie van Turkse en Marokkaanse stedelingen bedraagt volgens het
las-onderzoek gemiddeld een kwart van die van hun autochtone stadgenoten. Surinamers en Antillianen/Arubanen komen vaker in de musea, maar ook zij zijn er veel
minder vaak te vinden dan autochtonen. De uitsplitsing naar migratiegeneratie laat
wel zien dat de hier geboren allochtonen duidelijk vaker naar musea gaan dan hun
ouders.

Stedelijkheidsgraad
Inwoners van de vier grote steden wonen dicht bij een aantal belangrijke musea.
Inwoners van kleinere steden en van minder verstedelijkte gebieden moeten voor
museumbezoek een grotere afstand aﬂeggen. Dit verschil is terug te zien in de
bezoekfrequentie van musea: grotestadsbewoners gaan duidelijk vaker naar een
museum dan inwoners van kleinere steden, en de laatsten gaan weer vaker dan
inwoners van minder verstedelijkte plaatsen en streken. Wel is dit verschil sinds
midden jaren negentig kleiner geworden, mogelijk onder invloed van de korting die
sommige bankrekening- en treinabonnementhouders in die periode kregen op het
museumbezoek.
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3.4

Museumbezoek als onderdeel van dagtochten

Combineren van museumbezoek met andere activiteiten
Een bezoek aan een museum vindt niet zelden plaats in het gezelschap van anderen,
vaak het eigen gezin. Het museumbezoek maakt dan ook vaak deel uit van een heel
dagprogramma, waarin het museumbezoek met andere activiteiten wordt gecombineerd, zoals wandelen of ﬁetsen, winkelen, een dierentuin en/of een pretpark. Het
Continu vrijetijdsonderzoek (cvto) biedt zicht op de mate waarin dit het geval is en
op welke activiteiten nog meer deel uitmaken van zo’n dagje uit.
In de periode april 2004 – maart 2005 blijkt 1,8% van de dagtochtjes een bezoek
aan een museum te omvatten. Omgerekend naar de bevolking gaat het om 11 miljoen dagtochtjes op een totaal van 620,5 miljoen. Het is interessant te bezien welke
culturele en niet-culturele activiteiten deel uitmaken van een ‘museumdagtochtje’
(tabel 3.11).
Tijdens dagtochten die een museumbezoek omvatten, bezoekt men in 11% van de
gevallen ook een monument (uiteraard kan dat ook de behuizing van het museum
zelf zijn), in 3% een archeologische opgraving of expositie en in 2% van de gevallen
beide. In een op de tien gevallen wordt het museumbezoek (ook) met een anders dan
erfgoedgerelateerde culturele activiteit gecombineerd. Alles tezamen is er in een
kwart van de gevallen sprake van een twee- of zelfs meervoudig cultuurbezoek.
Andere activiteiten waarmee het museum wordt gecombineerd, zijn buitenrecreatie (wandelen, ﬁetsen e.d.), uitgaan (o.m. een etentje), winkelen en bezoek aan
attracties en niet-culturele evenementen. Opvallend is dat museumdagtochtjes altijd
met een of meerdere niet-culturele activiteiten worden gecombineerd.

Museumbezoek als sociale activiteit
Behalve met het gezin kan men ook met anderen een expositie of een vaste collectie
in een museum gaan bezoeken. In welke mate is museumbezoek sociaal te noemen?
Het cvto geeft hierover informatie.
Slechts in 13% van de museumbezoeken blijken Nederlanders alleen te gaan. Veel
vaker (bijna 35%) gaat men met zijn of haar partner. Aangezien in het onderzoek ook
de allerjongsten zijn betrokken (uiteraard hebben hun ouders de vragen voor hen
beantwoord), ligt het percentage voor alleen degenen met een partner nog een stuk
hoger. In 13% van de gevallen gaan ook de kinderen mee, en in ruim 20% het hele
gezin en/of andere familieleden. Een museumbezoek met vrienden en/of kennissen
komt eveneens vaak voor (ruim 20% van de museumbezoeken). Collega’s en clubgenoten zijn minder populair gezelschap.
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Tabel 3.11
Museumbezoek als onderdeel van dagtochten: combinatie met andere activiteiten, 2004
(in procenten van het totaal aantal museumbezoeken)
andere culturele activiteiten, w.v.
ander erfgoed
w.v. monumenten
archeologie/oudheidkundige objecten
beide
overige culturele activiteiten
één andere culturele activiteit
twee of meer andere culturele activiteiten

17
11
3
2
10
22
3

andere niet-culturele activiteiten, w.v.
buitenrecreatie

38

uitgaan

33

winkelen/funshoppen

21

bezoek attracties

18

bezoek evenementen (excl. culturele)

18

overige hobby-/verenigingsactiviteiten/cursussen

8

zelf sporten

4

waterrecreatie en -sport

2

bezoek aan sportwedstrijden

1

wellness/beauty/ontspanning

0

één andere niet-culturele activiteit

59

twee of meer andere niet-culturele activiteiten

41

Bron: NBTC/NRIT/TNS NIPO (CVTO’04) SCP-bewerking

Het aantal anderen met wie men het museum bezoekt, hangt samen met de grootte
van het huishouden waartoe men behoort (de horizontale as in ﬁguur 3.1). Het is
evenwel geen monotoon oplopende lijn. Met name mensen uit driepersoonshuishoudens gaan er vaak met een grotere groep op uit, gemiddeld met meer dan vijf andere
personen. Blijkbaar maken dan ook andere familieleden of vrienden/kennissen deel
uit van het gezelschap. Gemiddeld over alle huishoudens gaat men in het gezelschap
van iets meer dan drie anderen het museum binnen.
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Figuur 3.1
Sociale aspecten van museumbezoek: aantal personen waarmee men museum heeft bezocht
(kolommen, linkeras) en gemiddeld aantal companen (lijn, rechteras), naar huishoudensgrootte
(horizontale as)
100

6

90
5

80

met 4 of meer
anderen
met 3 anderen
met 2 anderen

70

4

met 1 ander
alleen

60
3

50
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40
2

30
20

1

10
0

0
een

twee

drie

vier

vijf of meer

alle

Bron: NBTC/NRIT/TNS NIPO (CVTO’04)

Dag en tijd van museumbezoek
Het cvto uit 2004 biedt ook de mogelijkheid na te gaan op welke dagen van de week
en tijden van de dag men naar een museum gaat. Uit ﬁguur 3.2 komt naar voren dat
musea relatief populaire ochtendbestemmingen zijn.
Het verbaast uiteraard niet dat andere cultuurvormen op alle dagen van de week een
sterker avondproﬁel hebben dan musea. Deze categorie omvat immers de theaters,
bioscopen en concertzalen. Niettemin steekt het museum ook vroeg af tegen de nietculturele vrijetijdsalternatieven, die voor een deel natuurlijk ook avondactiviteiten
zijn.

Kosten van museumbezoek
Ter afsluiting van deze bespreking van de cvto-gegevens richten we de aandacht op
het ﬁnanciële aspect. Hoeveel besteedt de Nederlander aan een gemiddeld museumbezoek? Tabel 3.12 laat zien dat men in 2004 bijna 16 euro per persoon spendeerde.
Van deze 16 euro ging 40% (6,50 euro) op aan de toegangskosten. Met het vervoer van
en naar het museum was ruim 5 euro gemoeid (33%), terwijl consumpties en overige
kosten nog eens ruim 4 euro opslokten. Combineren we dit gegeven met de gemiddelde omvang van de bezoekersgroep (men gaat met meer dan drie anderen, dus
met ruim vier personen in totaal, zie ﬁguur 3.1), dan is men voor de hele groep ruim
60 euro kwijt. Dat lijkt veel, maar als men het afzet tegen de kosten van alternatieve
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dagbestedingen (waarmee uiteraard ook vervoer, consumpties en overige kosten
gemoeid zijn), valt het misschien ook wel weer mee.
Figuur 3.2
Museumbezoek, andere culturele en niet-culturele activiteiten, naar weekdag en dagdeel, 2004
(in procenten)
maandag-vrijdag

zaterdag

zondag
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90
80
70
60
50
40
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20
10
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museum
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cultuur

’s ochtends
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niet-cultuur

museum

’s middags

andere
cultuur
’s avonds

andere
niet-cultuur

museum

andere
cultuur

andere
niet-cultuur

’s nachts

Bron: NBTC/NRIT/TNS NIPO (CVTO’04)

Tabel 3.12
Kosten per persoon verbonden aan museumbezoek, Nederlandse bevolking, 2004
euro

in %

15,89

100

w.v. vervoer

5,17

33

toegang, deelname

6,48

41

consumpties

2,78

18

overige kosten

1,45

9

totaal

Bron: NBTC/NRIT/TNS NIPO (CVTO’04) SCP-bewerking

3.5

Deelname naar type museum

Musea zijn er, zoals bekend, in soorten en maten. Om te bezien of reeds beschreven
trends in gelijke mate opgaan voor verschillende typen musea, worden in deze paragraaf twee soorten musea nader belicht: de kunstmusea en historische musea. Deze
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twee museumtypen wedijveren om de eerste plaats in de gunst van de bezoekers (zie
tabel 3.8), maar doen dat met verschillende middelen. De kunstmusea zijn beperkter in aantal, maar groter in uitstraling en media-aandacht. De historische musea
zijn groter in aantal en het getoonde sluit meer aan bij de directe leefwereld van een
grotere groep mensen. Omdat in 1979 de vraag naar het bezoek van deze musea niet
is voorgelegd aan kinderen en jongeren beneden de 16 jaar, beperkt de vergelijking
zich hier tot de periode 1995-2003.
De trends in de bezoekfrequentie van kunstmusea (tabel 3.13) weerspiegelen in grote
lijnen de ontwikkelingen die we eerder voor alle musea gezamenlijk beschreven
hebben. Vrouwen gaan vaker naar een kunstmuseum dan mannen. De 20-49-jarigen
zijn sinds het midden van de jaren negentig minder vaak de in musea gepresenteerde
kunst gaan bekijken, terwijl kinderen en jongeren en (vooral) 50-plussers juist vaker
naar kunstmusea gaan. Ook voor opleiding komen dezelfde trends terug. Hierbij
dient aangetekend te worden dat de opleidingsverschillen bij dit type musea groter
zijn dan bij andere typen. Mensen met een opleiding op hbo- of universitair niveau
gaan gemiddeld tien keer zo vaak naar een kunstmuseum als mensen met alleen
lagere school.
Onder jongere alleenwonenden daalt de belangstelling voor museale kunst,
terwijl voor hun oudere tegenhangers en ook voor oudere paren het omgekeerde
geldt. Opmerkelijk is de verdubbeling sinds 1995 in de belangstelling van Surinamers, Antillianen en Arubanen voor museale kunst. Terwijl de bezoekfrequentie van
(grote)stedelingen op niveau bleef, steeg die van de mensen in minder verstedelijkte
gemeenten.
In tegenstelling tot bij de kunstmusea, is er bij de historische musea geen verschil
tussen de seksen. De leeftijdstrends zijn conform de eerdere beschrijvingen, met als
uitzondering dat de 6-11-jarigen van alle leeftijdsgroepen het vaakst in een historisch
museum komen. Ook naar opleiding keren de bekende trends terug: er heeft zich een
daling onder de twee hoogste groepen voorgedaan. De kloof tussen de opleidingsgroepen is hier veel minder groot dan bij de kunstmusea: hbo’ers en universitair
geschoolden gaan gemiddeld ongeveer vier keer zo vaak naar een historisch museum
als mensen met alleen lagere school. De levensfase/gezinspositie laat opnieuw zien
dat vooral de jongere alleenwonenden het museum veel minder vaak bezoeken dan
voorheen. Inwoners van de vier grote steden gingen in 2003 wat minder vaak, terwijl
het omgekeerde gold voor de mensen van buiten de (grote) steden.
De etnische herkomst is zeker ook bepalend voor het bezoek aan beide typen
musea. In het onderzoek naar de leefsituatie van allochtone stedelingen is hiernaar
speciaal gevraagd (tabel 3.14).
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Tabel 3.13
Kunst- en historische musea: bezoekfrequentie (schatting) naar jaar en achtergrondkenmerken,
bevolking van 6 jaar en ouder, afgelopen 12 maanden, 1995 en 2003 (aantal bezoeken per 100
leden van de betreffende groep)
kunstmusea
1995

2003

1995

2003

29

33

25

27

man

25

29

25

26

vrouw

32

36

26

27

6-11 jaar

15

23

28

36

12-19 jaar

22

25

29

29

20-34 jaar

29

23

20

17

35-49 jaar

34

31

29

26

50-64 jaar

36

52

28

33

65-79 jaar

28

43

24

31

≥ 80 jaar

12

18

12

18

frequentie bezoek

lager onderwijsa

10

8

12

11

vmbo (lbo/mavo) a

18

17

19

19

havo, vwo, mboa

31

30

29

25

hbo, universiteit a

81

78

46

43

inwonend kind

17

22

25

28

alleenwonend, tot 40 jaar

81

52

42

24

paar, tot 40 jaar

32

31

22

20

gezin met kind(eren) t/m 6 jaar

18

17

18

18

gezin, kind(eren) vanaf 7 jaar

27

29

26

29

paar, vanaf 40 jaar

31

44

27

30

alleenwonend, vanaf 40 jaar

41

50

28

30

autochtoon

28

32

26

27

Turks, Marokkaans

13

13

7

13

Surinaams, Antilliaans, Arubaans

15

30

17

17

overigen

43

46

29

28

G4

63

63

39

32

overige gemeenten > 100.000

36

34

27

26

gemeenten < 100.000

21

27

23

26

a

Hoogste voltooide of huidige opleidingsniveau, bevolking van 20 jaar en ouder.

Bron: SCP (AVO’95 en ’03)
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Tabel 3.14
Bezoek aan kunst- en historische musea naar etnische achtergrond, inwoners van de 50 grootste
steden van 15-65 jaar, afgelopen 12 maanden, 2004/’05 (bezoekfrequentie per 100 leden van
de betreffende groep)
kunstmusea

autochtonen
Turken

eerste
generatie
n.v.t.
6

tweede
generatie
n.v.t.

historische musea
totaal
30

eerste
generatie
n.v.t.

8

11

16

12

14

tweede
generatie
n.v.t.

totaal
27

Marokkanen

8

14

9

12

20

14

Surinamers

10

18

12

12

19

14

Antillianen/Arubanen

11

24

13

12

22

14

Bron: SCP (LAS’04/’05)

Vooral tussen autochtonen en eerstegeneratie-allochtonen gaapt er een behoorlijke
kloof in het bezoek aan kunst- en historische musea, ook omdat de frequenties
voor allochtonen in dit onderzoek duidelijk lager liggen dan in het avo. De kloof is
groter bij de kunstmusea dan bij historische musea. De tweede generatie bezoekt
de musea gemiddeld twee keer zo vaak als hun ouderlijke generatie, maar ook zij
zijn er minder vaak te vinden. De achterstand van de Antilliaanse/Arubaanse tweede
generatie op de autochtonen is evenwel niet groot. De vraag is wel of het behoren
tot een etnische-minderheidsgroep zelf verantwoordelijk gesteld kan worden voor
die achterstand, of dat er verschillen in leeftijd en opleiding achter schuilgaan. Voor
een antwoord op die vraag, wordt in hoofdstuk 10 een verklarende analyse gepresenteerd.

3.6

Museumbezoek in Europese vergelijking

Om het museumbezoek van Nederlanders in een context te kunnen plaatsen, is een
blik over de landsgrenzen noodzakelijk. In Europees verband is er onderzoek gedaan
naar museumbezoek, zowel op het terrein van aanbod (hoeveel musea zijn er?) als
het gebruik: hoe vaak worden die bezocht?
Om met het aanbod te beginnen: in het kader van een al langer lopende harmonisatie van cultuurstatistieken in de Europese Unie (vgl. leg 2000) heeft een Europese werkgroep van experts (de European Group on Museum Statistics – Egmus)
een poging gedaan de in de verschillende landen beschikbare museumstatistieken
zoveel mogelijk vergelijkbaar te maken. Dat is bepaald geen sinecure. De aan het
begin van dit hoofdstuk geciteerde internationale icom-deﬁnitie ten spijt, verschilt
de deﬁnitie van wat tot een museum kan of moet worden gerekend bijna per land.
Landen hanteren bijvoorbeeld wel de icom-deﬁnitie, maar wijken er op een of meer
onderdelen van af (zie Egmus 2004).
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Tabel 3.15 bevat goed vergelijkbare cijfers over het museumaanbod in een aantal
Europese landen. Voor Nederland zijn omwille van de vergelijkbaarheid alleen de
380 (van de 775) musea meegeteld die door een professionele (betaalde) staf worden
geleid. In grote lijnen houdt het aantal musea in de verschillende Europese landen
gelijke tred met het inwonertal: bevolkingsrijke landen tellen meer musea dan
bevolkingsarme. Kijkt men echter de relatieve cijfers – het aantal musea per 100.000
inwoners –, dan is het beeld omgekeerd: kleinere landen herbergen verhoudingsgewijs meer musea dan grotere. Het Verenigd Koninkrijk en Slovenië zijn de uitzondering op deze regel.
Tabel 3.15
Door professionals geleide musea in een aantal Europese landen, 2000-2005

totaal
musea
258

kunst,
archeologie,
geschiedenis
242

wetenschap,
technologie,
volkenkunde
10

overige
musea
6

aantal musea
per 100.000
inwoners
4,8

Denemarken

jaar
2004

Finland

2005

328

131

43

154

Frankrijka

2005

1191

780

400

90

1,9

Hongarije

2002

661

197

155

309

6,5

Kroatië

2005

189

58

19

112

4,3

Letland

2003

130

.

.

.

5,6

Luxemburg

2004

37

10

15

12

8,2

Nederlandb

2005

380

.

.

.

2,3

Noorwegen

2005

188

125

27

36

4,1

Slovenië

2000

48

.

.

.

2,4

Verenigd Koninkrijk

2005

1850

.

.

.

3,1

Zweden

2002

198

.

.

.

2,2

.
a
b

6,3

Geen gegevens.
De onderverdeling naar typen musea voor Frankrijk bevat dubbeltellingen (musea komen in meerdere categorieën
voor).
De verhoudingen tussen de typen musea voor deze groep van 380 musea in Nederland zijn niet bekend; zie tabel 3.1
voor de verhoudingen in de totale groep van 775 musea.

Bron: Egmus (2007); V. Bína, persoonlijke communicatie, september 2007; Eurostat (bevolkingsgrootte;
ec.europa.eu/eurostat) geraadpleegd 9 oktober 2007; SCP-bewerking

In hoeverre leidt een groter aanbod tot een hoger niveau van bezoek? In de Eurobarometer, een reeks studies die in opdracht van de Europese Commissie wordt uitgevoerd, zijn incidenteel vragen gesteld over museumbezoek. Deze gegevens bieden
een inschatting van hoe het Nederlandse museumbezoek zich verhoudt tot dat in
de andere eu-landen. In 2001 gebeurde dat voor het laatst voor musea in het algemeen in de toenmalige 15 eu-lidstaten. In 2003 werd dezelfde vraag voorgelegd aan
inwoners van 13 toenmalige kandidaat-lidstaten, die inmiddels met één uitzondering
(Turkije) tot de eu zijn toegetreden (zie tabellen 3.16 en 3.17). Een Eurobarometer80
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onderzoek uit begin 2005 bevatte nog enkele vragen speciﬁek over wetenschaps/
technologiemusea en kunstmusea (tabel 3.18).
Tabel 3.16
Museumbezoek van inwoners van EU-lidstaten (2001) en kandidaat-lidstaten (2003), bevolking
van 15 jaar en ouder, afgelopen 12 maanden (horizontaal gepercenteerd)
in eigen land
niet

1-3 keer

in buitenland

4 keer of vaker

niet

1-3 keer

4 keer of vaker

EU-lidstaten (2001)
België

76

19

6

78

17

5

Denemarken

47

36

17

68

23

10

Duitsland

69

25

6

84

13

3

Finland

60

31

9

80

16

4

Frankrijk

73

18

9

88

8

4

Griekenland

85

11

4

93

6

1

Ierland

78

19

3

86

12

2

Italië

66

23

11

86

11

4

Luxemburg

63

28

9

59

32

9

Nederland

63

26

11

72

20

8

Oostenrijk

68

25

7

82

15

3

Portugal

83

14

3

95

4

1

Spanje

75

18

7

93

5

3

Verenigd Koninkrijk

63

27

10

81

14

5

Zweden

45

43

13

71

22

7

1

kandidaat-lidstaten (2003)
Bulgarije

89

9

2

96

3

Cyprus

83

14

3

77

20

3

Estland

68

25

6

84

12

4

Hongarije

67

25

8

90

8

2

Letland

67

27

6

89

9

2

Litouwen

77

19

4

92

7

1

Malta

79

14

7

83

13

4

Polen

79

16

6

89

7

3

Roemenië

90

8

2

97

2

1

Slovenië

72

22

5

84

13

3

Slowakije

74

20

7

89

9

2

Tsjechië

60

33

7

87

11

2

Turkije

87

11

2

99

1

0

Bron: Eurobarometers 56.0 (augustus/september 2001); CC-EB2003.1 (maart-mei 2003)
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Op een enkele uitzondering na (Denen en Zweden) gaf de meerderheid van de
Europeanen aan in het afgelopen jaar in eigen land niet naar een museum te zijn
geweest. Nederlanders vormden hierop geen uitzondering. Daar staat tegenover dat
het percentage Nederlanders dat frequent is gegaan (gemiddeld minstens eens per
kwartaal) in Europese vergelijking hoog is. Hierbij moet wel bedacht worden dat
dit percentage een stuk hoger ligt dan in de avo-onderzoeken uit 1999 en 2003 (vgl.
tabel 3.7). De reden voor deze afwijking is niet bekend, maar is mogelijk van methodische aard. Het totale percentage bezoekers (37% minstens een keer) komt wel goed
overeen met de avo-cijfers.
Het percentage Europeanen dat zegt in de afgelopen twaalf maanden niet naar een
museum in het buitenland te zijn geweest, ligt uiteraard een stuk hoger. Lang niet
iedereen verlaat immers het eigen land op vakanties of bij andere gelegenheden
(bv. studie- of zakenreizen). Bij het vergelijken van de landen dient te worden bedacht
dat inwoners van armere landen vaak niet buiten het eigen land op vakantie kunnen
gaan, zodat een museumbezoek in den vreemde geen optie is. Ook de grootte van
het eigen land speelt een rol in de wens om in het buitenland op vakantie te gaan. De
Luxemburgers gaan dan ook het meest over de eigen landsgrenzen naar musea. De
reislustigheid van de Nederlander blijkt uit de vergelijking met de andere landen. Van
de Nederlanders zegt 28% in het afgelopen jaar naar een buitenlands museum te zijn
geweest, tegen 16% in de eu15 als geheel. Het avo-onderzoek biedt geen vergelijkingsmateriaal ter staving van het Nederlandse percentage.
Er bestaat een sterke overlap in het bezoek aan musea in eigen land en in het buitenland. Van de Nederlanders die in het afgelopen jaar in eigen land een museum
hebben bezocht, heeft 54% dat ook in het buitenland gedaan. De inwoners van de
Benelux lopen hierin voorop; Nederlanders bezetten in de eu de derde plaats achter
Luxemburg en België.
Niet iedereen gaat, zoals gezegd, in het buitenland op vakantie; vaak liggen hier
ﬁnanciële redenen aan ten grondslag. Van de Nederlanders die in het afgelopen jaar
wel in het buitenland zijn geweest én daar een of meer musea hebben bezocht, geeft
het merendeel aan ook in eigen land naar een museum te zijn geweest. In dit opzicht
zitten Nederlanders met 70% wat meer in de achterhoede (tabel 3.17). Portugezen
en Duitsers vormen hier de kopgroep, vóór een groot middenveld waarvan, naast
de noordelijke Zweden en Denen, ook de Italianen en inwoners van het Verenigd
Koninkrijk deel uitmaken. Hieruit zou men kunnen aﬂeiden dat voor Nederlanders,
in vergelijking met andere eu-inwoners, museumbezoek wat minder vaak een van de
buitenlandse vakantiedoelen is. Het zou echter ook kunnen zijn dat de geringe overlap is terug te voeren op bekendheid met de Nederlandse musea. Als men het gevoel
heeft dat men in Nederland alles al een keer gezien heeft, ligt het ook minder voor de
hand dat men het bezoek aan buitenlandse en binnenlandse musea combineert.
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Tabel 3.17
Museumbezoek van inwoners van EU-lidstaten (2001) en kandidaat-lidstaten (2003), overlap
bezoek aan musea in het eigen land en in buitenland, EU-bevolking van 15 jaar en ouder,
afgelopen 12 maanden (in procenten en gamma)

van degenen die in eigen
land naar musea gaan,
gaat ... procent ook in
buitenland

van degenen die in
buitenland naar musea
samenhang bezoek in
gaan, gaat ... procent ook eigen land en buitenland
in eigen land
(gamma)

EU-lidstaten (2001)
België

59

67

0,86

Denemarken

47

77

0,66

Duitsland

42

79

0,86

Finland

36

73

0,70

Frankrijk

30

66

0,76

Griekenland

30

63

0,86

Ierland

46

72

0,88

Italië

33

77

0,81

Luxemburg

66

59

0,68

Nederland

54

70

0,77

Oostenrijk

41

72

0,79

Portugal

24

82

0,93
0,83

Spanje

22

74

Verenigd Koninkrijk

40

76

0,79

Zweden

40

77

0,57

Bulgarije

20

55

0,85

Cyprus

54

38

0,70

Estland

31

62

0,65

kandidaat-lidstaten (2003)

Hongarije

24

78

0,81

Letland

26

77

0,80

Litouwen

24

71

0,83

Malta

35

43

0,58

Polen

32

64

0,81

Roemenië

18

61

0,89

Slovenië

36

63

0,73

Slowakije

29

68

0,78

Tsjechië

25

78

0,74

7

75

0,91

Turkije

Bron: Eurobarometers 56.0 (augustus/september 2001); CC-EB2003.1 (maart-mei 2003)
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De samenhang tussen bezoek in eigen land en in het buitenland is wat lastig te interpreteren. De maat gamma die hierbij wordt gebruikt, kan in theorie alle waarden
tussen –1 (negatieve samenhang) en +1 (positieve samenhang) aannemen. Een perfect positieve samenhang is er wanneer alle mensen die in eigen land een museum
hebben bezocht, dat ook in het buitenland hebben gedaan en omgekeerd. Bij nadere
beschouwing lijkt de gamma informatie te bevatten over zowel de reislustigheid van
de bevolking van een land, als het museumaanbod in dat land (let op de lage score
voor Luxemburg), en over de daadwerkelijke overlap in museumbezoek thuis en
elders (zie de hoge score voor Turkije).
Recentere gegevens dan de bovenstaande zijn in Europees verband beschikbaar voor
kunstmusea en wetenschapsmusea. Na de uitbreiding van de Unie tot 25 lidstaten
is naar het bezoek aan deze musea gevraagd. In tabel 3.18 zijn de percentages
bezoekers in de betreffende landen weergegeven, aangevuld met de (toen nog) vier
kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië (beide inmiddels toegetreden), Kroatië en
Turkije en drie van de vier efta (European Free Trade Association)-landen: IJsland,
Noorwegen en Zwitserland. Voor het overzicht zijn de landen in regio’s gegroepeerd.
Voor Nederland is, vergeleken met de avo-cijfers, het percentage kunstmuseumbezoekers aan de hoge kant. In het avo ligt het totale percentage museumbezoekers
al jaren iets onder de 40 (zie tabel 3.7). Aangezien het avo-onderzoek kwalitatief
hoger mag worden ingeschat, betreft het Eurobarometer-cijfer waarschijnlijk een
overschatting. Dat laat onverlet dat dit waarschijnlijk niet van invloed is op de getalsverhouding met de andere landen. Er lijkt immers geen goede reden te zijn waarom
Nederlanders hun (kunst)museumbezoek vaker zouden overschatten dan inwoners
van andere Europese landen.
Als we aldus de onderlinge verhoudingen mogen geloven, ligt het bezoek aan
kunstmusea in Nederland op hoog niveau. De IJslanders lopen in Europa voorop,
hoewel dat hoogstwaarschijnlijk samenhangt met het gegeven dat bijna 40% van de
IJslandse bevolking in de hoofdstad Reykjavik woont en nog eens ruim 20% in de
voorsteden daarvan. De gemiddelde IJslander hoeft dus een minder grote afstand
af te leggen om in het culturele hart van het land te geraken dan de gemiddelde
Europeaan. Nederlanders en Denen delen volgens deze gegevens de tweede plaats,
waarna de Zweden, de Zwitsers en de Noren volgen. Ook in het bezoek aan wetenschapsmusea lopen de inwoners van de noordelijke landen voorop. Hier zijn het
achtereenvolgens de Zweden, de Noren, de Zwitsers en IJslanders en Luxemburgers
die in Europa aan kop staan.
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Tabel 3.18
Bezoek aan kunstmusea en wetenschapsmusea in 32 Europese landen, afgelopen 12 maanden,
2005 (in procenten)
kunstmusea

wetenschapsmusea

noord
Noorwegen

34

27

Zweden

39

36

Finland

32

16

Denemarken

42

16

IJsland

57

24

Verenigd Koninkrijk

25

19

Ierland

19

10

Nederland

42

16

België

26

16

Luxemburg

26

24

Frankrijk

24

15

Duitsland

26

20

Zwitserland

36

26

Oostenrijk

19

11

Tsjechië

25

18

Slowakije

13

11

Polen

11

12

Hongarije

17

11

Slovenië

18

16

Kroatië

15

7

Spanje

20

16

Portugal

11

6

Italië

19

11

Griekenland

14

12

Turkije

11

7

Cyprus

10

8

Malta

22

9

Estland

20

11

Letland

18

8

Litouwen

18

10

west

midden

zuid

oost

Bulgarije

7

7

Roemenië

12

8

Bron: Eurobarometer 63.1 (januari/februari 2005)
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Bij beide typen musea lopen de deelnamepercentages in grote lijnen van noordwest naar zuidoost af. Hoe dit verschijnsel, dat ook bij andere culturele bezigheden
is gevonden (zie Huysmans et al. 2004; Huysmans 2006) geduid moet worden, is
zonder nader onderzoek niet te zeggen. Mogelijk heeft het te maken met de welstand
van het land en zijn bewoners. Hoe meer (publieke) middelen er beschikbaar zijn
voor museale infrastructuur, hoe aantrekkelijker immers het museale aanbod zal
zijn in relatie tot andere vormen van vrijetijdsbesteding. En hoe meer geld mensen
ter beschikking hebben, hoe eerder men zich de kosten van reizen en toegang kan
veroorloven. Of dit echter de enige dan wel de belangrijkste factor in het geheel is,
moet hier in het midden blijven. Duidelijk is wel dat de Nederlander zich in Europese
vergelijking niet hoeft te schamen over zijn museumbezoek.

3.7

Conclusie

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het aantal musea sterk gegroeid, maar sinds 1997 is
deze trend gekeerd en heeft een daling ingezet. Dit betekent echter niet dat de museale activiteit is afgenomen. De investeringen in musea (ook in collecties) groeien nog
steeds en ook het aantal tentoonstellingen per museum is sinds 1997 toegenomen.
Op een termijn van ruim een halve eeuw zijn de bezoekersaantallen relatief
sneller gegroeid dan de aantallen musea. Naast het ontplooien van activiteiten als
verzamelen, conserveren en onderzoeken, hebben musea hun publiekstaak vormgegeven door tentoonstellingen, educatieve programma’s, kortingsacties en museumnachten. De laatste jaren heeft de groei in de publieke belangstelling niet verder
doorgezet.
Binnen de groep Nederlandse museumbezoekers heeft zich tussen 1983 en 2003
een aantal demograﬁsche verschuivingen voorgedaan, die het bezoekersproﬁel een
ander aanzien hebben gegeven. Al geruime tijd stijgt het aandeel museumbezoekers
onder de 50-plussers. Deze vergrijzing van het publiek wordt deels gecompenseerd
door toegenomen bezoek van kinderen en jongeren. In hoeverre deze laatste stijging
het resultaat is van het beleid rond Cultuur en school (sinds 1995) en het Actieplan
cultuurbereik (de facto sinds 2000), kan op basis van de beschikbare gegevens niet
worden vastgesteld. Of het bezoek onder deze jeugd zich ook vertaalt in een blijvende
belangstelling op latere leeftijd, moet nog worden afgewacht. Het geeft in ieder geval
enige hoop dat de vergrijzing op wat langere termijn tegenwicht krijgt. Het uitsluitend bouwen op een publiek van ouderen betekent op langere termijn immers een
daling in bezoekersaantallen, als er aan de onderkant van de bevolkingspiramide
weinig aanwas komt.
Hoogopgeleiden vormen traditiegetrouw een omvangrijk deel van het museale
publiek. Onder de hoogst opgeleiden is de bezoekfrequentie echter gedaald, waarschijnlijk doordat steeds meer hoogopgeleiden culturele belangstelling niet meer
van huis uit meekrijgen. Door de groei van de (relatieve) omvang van deze groepen
in de afgelopen decennia en de meer dan gemiddelde culturele competentie die deze
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groep tijdens de onderwijsloopbaan opdoet, kon het museumbezoek onder de bevolking als geheel stijgen.
Door recent onderzoek naar de leefsituatie van de allochtone stedelingen (las)
kan een goed beeld gegeven worden van de cultuurparticipatie van de vier grootste etnische groepen in Nederland (Surinamers, Antillianen/Arubanen, Turken
en Marokkanen). Uit de cijfers blijkt een duidelijke achterstand van etnische stadsbewoners op autochtone plaatsgenoten. Dit verschil wordt mogelijk verklaard door
het lagere opleidingsniveau van allochtonen en hun gemiddeld jonge leeftijd (zie
daarvoor hoofdstuk 10).
De verschillen naar stedelijkheidsgraad zijn betrekkelijk constant. De grote
steden lopen in aanbod en bezoek duidelijk voorop. De verschillen met regio’s buiten
de Randstad zijn in de loop der jaren wat kleiner geworden.
In internationaal perspectief doet Nederland het op cultureel terrein goed. Het
museumbezoek in eigen land staat op een hoge plaats in de eu en even hoog bij de
bezoeken aan musea in het buitenland (op vakantie).

Musea

87

Noten

1 Tussen 1993 en 1995 steeg het totale budget van de musea van 260 naar 296 miljoen
euro. Na een lichte daling als gevolg van de herziene museumdeﬁnitie, steeg dit cijfer
verder van 285 (1997) naar 523 miljoen euro in 2005 (cbs b). De subsidies van rijk,
provincies en gemeenten, die het grootste deel van deze bedragen uitmaken, stegen
mee, al daalden ze in relatieve zin tussen 1993 en 1999 van 67 naar 62% van de totale
baten. Na 1999 stegen ze weer tot 64% in 2005 (cbs b, scp-bewerking).
2 De respons in het avo-onderzoek heeft sinds 1979 geschommeld tussen de 60 en
70%, met als uitzonderingen 1983 (58%) en 1991 (43%). Het lage responspercentage in
laatstgenoemd jaar heeft ertoe geleid dat sinds 1995 extra inspanningen zijn verricht
om de respons op niveau te houden, hetgeen ook is gelukt (Stoop 2005; vgl. Burhenne
en Van der Leest 1997). De sterke daling tussen 1991 en 1995, die zich ook voordoet in
de deelname aan amateurkunst (zie Van den Broek et al. 2005: 72-90), komt vermoedelijk doordat in de steekproef van 1991 een groep cultuurmijders afwezig is. Als dit
inderdaad het geval is, bieden de cijfers voor 1991 een overschatting van de werkelijke
cultuurdeelname in dat jaar.
3 In het avo-onderzoek wordt niet naar de precieze bezoekfrequentie gevraagd. In
plaats daarvan wordt de respondenten verzocht hun bezoekfrequentie in klassen aan
te geven. Door de ondergrenzen van die klasse als maat voor de werkelijke frequentie
te nemen, wordt een schatting verkregen die ongeveer in lijn ligt met de van het cbs
verkregen bezoekregistraties (zie tabel 3.1).
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4

Monumenten en nota Belvedere

4.1

Het aanbod aan monumenten

De canon van de bouwkunst onderscheidt verschillende bouwstijlen. Al in het
basisonderwijs worden veel leerlingen bekend gemaakt met Romaanse, gotische en
barokke gebouwen. Afbeeldingen van kerken en kastelen in leerboeken dragen bij
aan de vorming van een collectief bewustzijn van de geschiedenis van de gebouwde
omgeving. Vaak zijn dat grote, imposante gebouwen. Veel voorbeelden komen uit
Italië en Frankrijk en de genoemde bouwstijlen zijn dan ook eerder Europees dan
speciﬁek Nederlands. Als iets kenmerkend is voor Nederland, vooral in de ogen van
buitenlanders, zijn het de gebouwen die met water verband houden. Op de lijst van
werelderfgoed is Nederland vertegenwoordigd met zeven monumenten, waarvan
er vijf getuigen van de worsteling met het water (zie tabel 4.1). Alleen het Rietveld
Schröderhuis in Utrecht en de historische binnenstad van Willemstad hebben weinig
met water te maken. De lijst is opgesteld door een commissie van de Unesco, de
organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschappen en cultuur. Door
plaatsing op de Unesco-lijst krijgen de gebouwen een beschermde status. In de ogen
van de commissie is Nederland vooral een land van watermonumenten.1 Echter, ook
voor veel Nederlanders zelf is de molen een symbool van nationale identiteit.
Tabel 4.1
Unesco-lijst van werelderfgoed in Nederland en Antillen, en jaar van erkenning
het voormalige eiland Schokland en omgeving

1995

waterlinie Amsterdam of Stelling van Amsterdam

1996

molens bij Kinderdijk/Elshout

1997

historische binnenstad van Willemstad op Curaçao

1997

Ir. D.F. Woudagemaal te Lemmer

1998

droogmakerij de Beemster (Beemster Polder)

1999

Rietveld Schröderhuis in Utrecht

2000

Bron: Unesco (2007)

De werelderfgoedlijst maakt ook duidelijk dat gebouwen niet groot en imposant
hoeven te zijn om voor bescherming in aanmerking te komen. In de Monumentenwet
1988 worden monumenten als volgt omschreven: ‘door mensen vervaardigde onroerende zaken, die ouder zijn dan vijftig jaar en die van algemeen belang zijn vanwege
hun schoonheid, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde.’ De Monumentenwet gaat dus uit van esthetische, wetenschappelijke en cultuurhistorische criteria
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voor plaatsing op de rijksmonumentenlijst. Hoewel de wettelijke voorwaarde thans
aangeeft dat het gebouw minstens vijftig jaar oud moet zijn, is lange tijd een grens
van 150 jaar gehanteerd. Met jongere bouwwerken had de overheid weinig mededogen. Nog steeds dateren de meeste monumenten van voor 1850, maar met de
afronding van het Monumenten selectie project (msp) op 31 december 2001 kwam
er erkenning van de (cultuur)historische waarde en het belang van bescherming van
objecten uit de periode 1850-1940. Veel gebouwen uit die tijd houden verband met
de industrialisering van Nederland, zoals het Centraal Station van Groningen en de
Van Nelle-fabriek in Rotterdam. Deze objecten zijn dan ook bekend geworden als
‘industrieel erfgoed’. Bouwstijlen als neogotiek, de Amsterdamse school, het nieuwe
bouwen en de Stijl (o.a. het Rietveld Schröderhuis) kwamen door de uitbreiding tot
1940 in het beschermde domein terecht en werden, voor zover dat nog niet het geval
was, deel van de canon van de bouwkunst. Als gevolg van het msp nam het aantal
rijksmonumenten met ongeveer 9000 toe.2 Telde ons land in 1992 ongeveer 43.000
rijksmonumenten, eind 2003 waren het er bijna 51.000 (zie ﬁguur 4.1). In oktober
2007 maakte ocw bekend dat honderd gebouwen uit de ‘Wederopbouwperiode’ van
1940 tot 1958 in aanmerking komen voor ofﬁciële bescherming.
Figuur 4.1
Aantal rijksmonumenten, 1991-2003 (x 1000)
52
50
48
46
44
42
40
38
1991 1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002 2003

Bron: CBS (StatLine) geraadpleegd december 2005

Onder de van rijkswege beschermde monumenten bevinden zich veel huizen (met
32.000 veruit de grootste categorie). Verder omvat het bestand onder meer 300 kastelen, 1100 molens, 3700 kerken en 6000 boerderijen (OCenW 2002c). In sommige
kastelen, herenhuizen en andere monumentale panden is tevens de cultuurhistorisch
waardevolle inboedel te bezichtigen. Het industrieel erfgoed omvat naast stations
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en fabrieksgebouwen ook pakhuizen, sluizen, bruggen, gemalen, watertorens en
vuurtorens, alsmede machines, voertuigen en vaartuigen.
Inmiddels is de overheid gestart met een verkenning van bouwwerken en stedenbouw uit de periode 1940-1965. Er wordt gekeken welke objecten uit deze periode
van Wederopbouw in de toekomst tot rijksmonument aangewezen zouden kunnen
worden. De verkenning richt zich ook op gebouwen die nieuw zijn voor de lijst met
rijksmonumenten, zoals pompstations en elektriciteitscentrales.
Anders dan bij de erkenning door de Unesco, betekent plaatsing op de rijksmonumentenlijst wel dat er mogelijkheden bestaan voor ﬁnanciering van onderhoud. Door
subsidie en ﬁscale maatregelen is het mogelijk om een deel van de onderhoudskosten (ook voor gedeeltelijk herstel en restauratie) voor rekening van de rijksoverheid
te laten komen. De beschikbare bedragen zijn weliswaar niet toereikend om al het
onderhoud uit te laten voeren, maar met de economische voorspoed van de jaren
negentig ontstond er een gunstig klimaat voor de monumentenzorg. Er werden
extra gelden vrijgemaakt voor restauratie; voor grootschalige restauraties zoals de
Beurs van Berlage in Amsterdam en Kasteel De Haar in Haarzuilens, is zelfs een
extra bedrag gereserveerd. Daarmee werd tijdens deze inhaaloperatie van restauratieachterstanden een nieuw type rijksmonument in het leven geroepen, het Kanjermonument. Kanjermonumenten zijn omvangrijke en complexe rijksmonumenten
die dringend aan restauratie toe zijn. Verder uitstel van restauratie zou kunnen
leiden tot grote vervolgschade en nog hogere kosten. Andere voorbeelden zijn de Van
Nelle-fabriek in Rotterdam, de Grote of St. Laurenskerk in Alkmaar, het Glaspaleis
in Heerlen en het Vredespaleis in Den Haag. Deze kanjers onder de rijksmonumenten zijn binnen hun omgeving beeldbepalend en dragen sterk bij aan de speciﬁeke
3
identiteit van een gebied. In 2005 waren er 66 Kanjermonumenten aangewezen
4
(Van Tilburg et al. 2005).
Naast de Unesco en de rijksoverheid beschermen ook gemeenten en provincies
monumenten. Bij de gemeenten gaat het om zo’n 37.000 beschermde gebouwen,
verdedigingswerken, molens, weg- en waterwerken, kastelen, enzovoort. Provinciale monumenten zijn er alleen in Drenthe, Noord- en Zuid-Holland en Limburg, in
totaal ruim 2500. Bij elkaar zijn er in Nederland, afhankelijk van de tellingsystematiek, tussen de 90.000 en 95.000 monumenten (ncm 2004).
Soms is de waarde niet gelegen in de afzonderlijke gebouwen, maar in de combinatie van gebouwen. Ook als de panden op zich niet van grote monumentale
betekenis zijn, kan het ensemble historisch waardevol zijn en als geheel beschermd
worden. Nederland kent momenteel 336 beschermde stads- of dorpsgezichten (ncm
2004). Ook hier is de overheid bezig met een inhaalslag. Zo ontstonden in de periode van industrialisering (1850-1940) veel nieuwe stadswijken, die thans als nieuw
beschermd stadsgezicht erkend kunnen worden. De afronding van de bescherming
van 200 stads- en dorpsgezichten uit de tweede helft van de negentiende en de eerste
helft van de twintigste eeuw vindt fasegewijs plaats vanaf 2002. Het sluitstuk van het
landelijke Monumenten inventarisatieproject (mip; inventarisatie van monumenten
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tussen 1850 en 1940) zijn de mip-gebieden. Daarbij gaat het om wijkjes, buurten,
complexen en parken in een gemeente. Er zijn 600 gebieden geïnventariseerd, waarvan ongeveer 160 zijn voorgedragen voor rijksbescherming als beschermd gezicht
(Corten 2005).
Sinds de nota Belvedere uit 1999 (zie § 4.6) gaat de taak van de overheid nog een
stap verder dan het behoud van (ensembles van) gebouwen. In deze nota wordt de
cultuurhistorie en de (landschappelijke) identiteit als uitgangpunt en inspiratiebron genomen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Belvedere richt zich op
het behoud van de visuele kwaliteit en cultuurhistorische waarde van het landelijk
gebied. Dat moet leiden tot zowel verbetering van de leefomgeving als behoud van
cultureel erfgoed (zie § 4.5).
De groeiende bereidheid van de overheid om (cultuur)historisch waardevolle
gebouwen en ensembles te beschermen berust voor een deel op de waarde die
Nederlanders eraan toekennen. Uit eerder scp-onderzoek bleek dat zij in groten
getale bezienswaardige gebouwen en oude dorps- en stadskernen bezoeken (De
Haan 1997). De Open Monumentendag geldt als een van de grootste culturele evenementen van Nederland. Die belangstelling staat echter grotendeels los van de wetenschap van het publiek dat het om beschermde gebouwen gaat. Het is aannemelijk dat
het overgrote deel van de Nederlanders niet weet of oude gebouwen een beschermde
status bezitten, en zo ja, welke.
Dit hoofdstuk gaat vooral over de publieke belangstelling voor monumenten, oude
dorps- en stadskernen en het belang dat Nederlanders toekennen aan cultuurhistorische waarden in de gebouwde en landschappelijke omgeving (nota Belvedere/
Mooier Nederland). Het is niet de bedoeling om kennis van de beschermde status
van gebouwen te onderzoeken; het gaat om het monumentenbezoek als blijk van
belangstelling zelf. In paragraaf 4.2 worden het bereik en de intensiteit van het
monumentenbezoek besproken. Vervolgens gaan we in paragraaf 4.3 in op de achtergrondkenmerken van de bezoekers en de belangstelling voor verschillende typen
monumenten. Paragraaf 4.4 bespreekt het monumentenbezoek als onderdeel van
dagtochten en in paragraaf 4.5 bezien we hoe de deelname per type monument ligt.
Paragraaf 4.6 gaat in op het belang van erfgoed in de gebouwde en landschappelijke
omgeving en in paragraaf 4.7 wordt het monumentenbezoek in Nederland vergeleken met dat in andere Europese landen. Ten slotte worden de belangrijkste conclusies samengevat in paragraaf 4.8.

4.2

Bereik en intensiteit van bezoek aan monumenten

Het bereik van monumenten ﬂuctueerde in de periode tussen 1983 en 2003 rond
een kleine 45% (tabel 4.2).5 Het hogere bezoekcijfer in 1991 wijst op een piek in de
belangstelling, maar het valt niet uit te sluiten dat dit deels komt door de relatief lage
respons van het avo uit dat jaar. In 1995 en 1999 kwamen er wat minder bezoekers
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naar de monumenten, maar daarna steeg de belangstelling weer. Het aandeel frequente bezoekers – hier gedeﬁnieerd als personen die één keer per maand of vaker
monumenten bezichtigen – daalde (een trend sinds 1991), het aandeel incidentele
bezoekers groeide en was in 2003 terug op het niveau van 1991.
Tabel 4.2
Monumentenbezoek, bevolking van 6 jaar en ouder, afgelopen 12 maanden, 1983-2003
(in procenten)
1983

1987

1991

1995

1999

44

45

50

43

42

45

257

255

285

243

233

230

6

6

7

6

5

3

incidentele bezoekers (%)

37

39

43

37

37

42

aantal bezoeken per bezoeker

5,9

5,7

5,7

5,6

5,5

5,1

bezoek (%)
aantal bezoeken per 100 inwoners
frequente bezoekersa (%)
b

a
b

2003

Eén keer per maand of vaker.
Minder dan één keer per maand.

Bron: SCP (AVO’83-’03)

Figuur 4.2
Aantal bezoekers van de Open Monumentendag, 1987-2005 (x 1000)
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Bron: NCM (2004)

In navolging van de Franse ‘Journée Monuments Portes Ouvertes’ werd in Nederland op 12 september 1987 de eerste Open Monumentendag (omd) gehouden
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(som 1992: 8).6 Hiermee wilde de overheid het historische belang van monumenten
onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen brengen. Tot grote tevredenheid
van de Stichting Open Monumentendag kwamen er 350.000 belangstellenden op
af. Sindsdien is de dag, later in veel gemeenten uitgebreid tot een weekeinde, ieder
jaar herhaald. De belangstelling zou vooral in de eerste jaren snel toenemen. In 1991
kwamen er al 650.000 bezoekers. De naamsbekendheid van de omd steeg ook snel.
In 1991 had 60% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder van de omd
gehoord en 40% wist goed of enigszins wat er tijdens het evenement te doen was.
Ongeveer 1,4 miljoen Nederlanders hadden in eerste vijf jaar ten minste een keer een
omd bezocht en bijna 60.000 Nederlanders waren ieder jaar van de partij (som 1992).
Al geruime tijd heeft de omd een per jaar wisselend thema. De Open Monumentendag van 2005 had het thema ‘Religieus erfgoed’. Er kwamen ongeveer 900.000
bezoekers op af. Niet alleen vanwege dit hoge aantal, maar ook vanwege de bijzondere aandacht voor verschillende religies en vormen van religieus erfgoed, werd de
7
dag als een groot succes beschouwd. In 2006 werd twintig jaar Open Monumentendag gevierd.

4.3

Monumentenbezoek naar achtergrondkenmerken

De spreiding in de belangstelling voor monumenten over de bevolking geeft een
soortgelijk beeld te zien als bij musea. In tabel 4.3 is dit beeld vastgesteld aan de
hand van de gemiddelde bezoekfrequentie onder de gehele bevolking. Gegevens over
bezoekpercentages staan al vermeld in de scp-publicatie Cultuurminnaars en cultuurmijders (Van den Broek et al. 2005). De getallen zijn een grove schatting, gebaseerd op
de frequentie van bezoek, en zijn aan de (te) hoge kant. Ze worden toch weergegeven
vanwege de relatieve waarde: ondanks de mogelijke overschatting is een vergelijking
van groepen en jaren wel mogelijk. Gemiddeld brachten Nederlanders volgens deze
cijfers ruim twee bezoeken per jaar aan bezienswaardige gebouwen. In 1991 lag dit
gemiddelde nog op bijna drie. De daling in het bezoek voltrok zich echter al in de
eerste helft van de jaren negentig. Daarna is de bezoekfrequentie gestabiliseerd.
Net zo min als bij musea is er bij monumenten een verschil tussen de seksen
waarneembaar. De leeftijdsgroep van 20-34 jaar is in de loop der jaren ondervertegenwoordigd geraakt, waar dat aanvankelijk niet het geval was. En ook hier heeft
de groep 65-79-jarigen de aanvankelijke achterstand goeddeels ongedaan gemaakt
en groeide de belangstelling onder de 80-plussers. De groep 50-64-jarigen vormt hier
niettemin met overtuiging de kopgroep, waar ze deze positie bij de musea moeten
delen met de jongste groepen.
Net als bij de musea geldt dat de belangstelling voor monumenten groter is
onder hoger opgeleiden, maar dat onder hen de belangstelling in de loop der jaren
verminderde, hetgeen het potentiële culturele rendement van het hogere onderwijsniveau tenietdoet. Bezien naar gezinspositie valt eveneens de daling onder de
jongere alleenwonenden en paren op. Maar anders dan bij de musea, tekent zich bij
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monumentenbezoek nog geen inhaalslag af onder nieuwe Nederlanders met een
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse/Arubaanse achtergrond. Sinds
het midden van de jaren negentig geeft het monumentenbezoek van stedelingen een
daling te zien, waardoor het eerdere onderscheid naar stedelijkheidsgraad anno 2003
is verdwenen.
Tabel 4.3
Monumentenbezoek naar persoonskenmerken, bevolking van 6 jaar en ouder, afgelopen
12 maanden, 1983-2003 (gemiddeld aantal bezoeken)

gem. aantal bezoeken

1983

1987

1991

1995

1999

2003

2,6

2,6

2,9

2,4

2,3

2,3

man

2,6

2,6

2,9

2,4

2,3

2,2

vrouw

2,5

2,5

2,8

2,5

2,3

2,3

6-11 jaar

2,7

2,3

2,8

2,0

1,8

2,4

12-19 jaar

2,7

2,5

3,1

2,8

2,5

2,2

20-34 jaar

2,8

2,7

2,9

2,2

2,1

1,8

35-49 jaar

2,6

2,8

2,9

2,7

2,5

2,5

50-64 jaar

2,5

2,5

3,1

2,9

2,9

2,8

65-79 jaar

2,1

2,1

2,6

2,0

2,1

2,4

C 80 jaar

0,6

0,8

0,8

1,1

0,9

1,6

lager onderwijsa

1,4

1,4

1,6

1,4

1,3

1,2

vmbo (lbo/mavo) a

2,1

2,2

2,5

2,8

1,9

1,8

havo, vwo, mboa

3,2

3,2

3,2

2,8

2,5

2,4

hbo, universiteit a

4,7

4,5

4,7

4,3

3,9

3,4

inwonend kind

2,7

2,4

2,8

2,3

2,1

2,1

alleenwonend, tot 40 jaar

4,7

4,0

4,1

3,7

3,2

2,2

paar, tot 40 jaar

3,4

3,0

3,3

2,4

2,7

2,2

gezin met kind(eren) t/m 6 jaar

2,2

2,5

2,2

2,0

1,7

2,0

gezin, kind(eren) vanaf 7 jaar

2,3

2,4

2,7

2,5

2,4

2,3

paar, vanaf 40 jaar

2,3

2,4

2,8

2,5

2,6

2,8

alleenwonend, vanaf 40 jaar

2,0

2,4

2,6

2,4

2,3

2,1
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Tabel 4.3 (vervolg)
1983

1987

1991

1995

1999

2003

Nederlands

.

.

.

2,5

2,3

2,3

Turks, Marokkaans

.

.

.

1,0

1,3

1,0

Surinaams, Antilliaans, Arubaans

.

.

.

1,0

1,9

1,1

overigen

.

.

.

2,5

2,6

2,5
2,3

G4

2,8

3,1

3,1

3,0

2,5

overige gemeenten > 100.000

3,0

2,8

3,2

2,8

2,6

2,4

gemeenten < 100.000

2,5

2,4

2,8

2,3

2,3

2,3

.
a

Geen gegevens.
Hoogste voltooide of huidige opleidingsniveau, bevolking van 20 jaar en ouder.

Bron: SCP (AVO’83-’03)

De relatie met het herkomstland van de onderzochten is nader beschreven aan de
hand van de las-gegevens (zie ﬁguur 4.3). Hieruit blijkt dat tweedegeneratie-allochtonen met hun monumentenbezoek al meer op autochtonen lijken dan leden van de
eerste generatie. Dit geldt in het bijzonder voor de Surinamers en de Marokkanen.
Van het avo is bekend dat er vooral allochtonen aan deelnemen die goed
Nederlands spreken. De selectieve deelname van personen met een relatief goede
taalbeheersing zou kunnen leiden tot een overschatting van de cultuurdeelname
onder allochtonen. Met het las is, door het werken met vertaalde vragenlijsten, een
poging gewaagd om ook personen met een matige beheersing van de Nederlandse
taal te bereiken. Hoewel het aannemelijk is dat beheersing van de Nederlandse taal
samenhangt met historische belangstelling voor de gebouwde omgeving, wijzen de
uitkomsten niet op opmerkelijke verschillen tussen beide onderzoeken.
Monumenten zijn niet gelijkmatig verspreid over Nederland. De meeste bevinden
zich in de grote steden. Amsterdam is, met ongeveer een zesde van het landelijk bestand aan rijksmonumenten, veruit de belangrijkste monumentenstad. De
belangstelling voor monumenten bleek slechts in geringe mate samen te hangen
met de geograﬁsche herkomst van de bezoekers. Van de inwoners van Amsterdam en
omstreken bezocht in 1995 43% monumenten, van de inwoners van rest van de Randstad 47% en van de inwoners van de rest van Nederland 42% (scp 1996; De Haan
1997). Er is weinig reden om aan te nemen dat hierin sinds het midden van de jaren
negentig verandering is gekomen. Om toch iets in beeld te brengen van de regionale
verdeling van aanbod en vraag, is besloten om een andere opdeling te maken. In
tabel 4.4 zijn de rijks- en provinciale en gemeentelijke monumenten naar provincie
uitgesplitst. Deze cijfers zijn aangevuld met het percentage van de bevolking dat
monumenten bezoekt en hun bezoekfrequentie.
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Figuur 4.3
Monumentenbezoek naar migratiegeneratie, allochtone 15-65-jarigen in de 50 grootste steden,
afgelopen 12 maanden, 2004 (bezoekfrequentie per 100 leden van de betreffende groep)
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Bron: SCP (LAS’04)

Tabel 4.4
Aantal rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten in Nederland, 2003 (in absolute
aantallen, procenten en bezoekfrequentie)
rijk

provincie

gemeente

totaal

% van totaal

% bezoek

gem. bezoekfreq.

Groningen

2.144

0

487

2.631

3

38

Friesland

3.705

0

532

4.237

5

41

4,7

Drenthe

1.071

607

215

1.893

2

42

4,2

Overijssel

3.153

0

2.301

5.454

6

43

5,0

Gelderland

4.258

0

8.648

12.906

14

47

5,4

Flevoland

5,5

48

0

41

89

0

41

4,6

3.894

0

5.134

9.028

10

52

5,0

Noord-Holland 12.454

Utrecht

450

3.354

16.258

18

50

5,1

Zuid-Holland

7.859

5

6.266

14.130

16

44

5,1

Zeeland

3.315

0

563

3.878

4

42

5,7

Noord-Brabant

4.293

0

5.682

9.975

11

44

4,7

Limburg

4.586

1.495

3.616

9.697

11

44

5,5

50.780

2.557

36.839

90.176

100

45

5,1

Nederland

Bron: NCM (2004); SCP (AVO’03)
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Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland zijn de provincies met de meeste
monumenten. In Noord-Holland staan veel rijksmonumenten, maar relatief weinig
gemeentelijke monumenten. In Zuid-Holland en Gelderland is dat andersom. Weinig
verrassend is dat Flevoland de provincie is met de minste monumenten. Bescherming van gebouwen is vooral een zaak van het rijk en de gemeenten. Vier provincies
kennen een provinciale regeling, te weten Drenthe, Noord- en Zuid-Holland en
Limburg.
De provincie waar iemand woont heeft enige invloed op zijn monumentenbezoek.
Daarmee is overigens niet gezegd dat die bezoeken per se of vooral aan monumenten
in de eigen provincie worden gebracht; daarover kunnen de beschikbare gegevens
geen uitsluitsel geven. In Noord-Holland en Gelderland wonen relatief veel belangstellenden, evenals in Utrecht. In absolute cijfers kent laatstgenoemde provincie
minder monumenten dan de top drie, maar de provincie is ook kleiner naar grondoppervlakte en aantal inwoners. Concentratie van monumenten zou aantrekkelijk
kunnen zijn. Het percentage bezoekers in provincies met weinig monumenten ligt
echter niet ver onder het landelijk gemiddelde. Voor de bezoekfrequentie geldt zelfs
dat twee provincies met een klein aanbod (Groningen en Zeeland) het juist zeer goed
doen. In Zuid-Holland, een provincie die rijk is aan monumenten, wijken de bezoekcijfers echter niet af van het landelijk gemiddelde.

4.4

Monumentenbezoek als onderdeel van dagtochten

Combineren van monumentenbezoek met andere activiteiten
Net als bij de musea in het vorige hoofdstuk, is het mogelijk om met de gegevens
van het Continu vrijetijdsonderzoek uit 2004 (cvto’04) meer van de context te laten
zien waarin men monumenten bezoekt. Op een totaal van 620,5 miljoen dagtochtjes die de Nederlanders in de periode april 2004 – maart 2005 ondernamen,
waren er 8,4 miljoen die een monumentenbezoek omvatten (1,36%). Een vijfde van
die monumentendagtochten omvatte nog een ander erfgoedelement, soms zelfs
meerdere (tabel 4.5). Ook andere culturele activiteiten kwamen voor, zij het (veel)
minder dan niet-culturele activiteiten als buitenrecreatie, uitgaan, winkelen, bezoek
aan attracties en bezoek aan niet-culturele evenementen. En conform de bevinding
voor musea werd een monumentenbezoek altijd wel met een niet-culturele activiteit
gecombineerd. Dit zelfs nog in iets hogere mate (vaker ‘twee of meer niet-culturele
activiteiten’) dan bij de musea.

98

Monumenten en nota Belvedere

Tabel 4.5
Monumentenbezoek als onderdeel van dagtochten: combinatie met andere activiteiten in 2004
(in procenten van het totaal aantal dagtochten waarvan monumentenbezoek deel uitmaakte)
andere culturele activiteiten
ander erfgoed

20

w.v. musea

15

archeologie/oudheidkundige objecten

2

beide

3

overige culturele activiteiten
één andere culturele activiteit
twee of meer andere culturele activiteiten
buitenrecreatie

6
20
5
59

uitgaan

41

winkelen/funshoppen

24

bezoek attracties

17

bezoek evenementen (excl. culturele)

13

overige hobby-/verenigingsactiviteiten/cursussen

9

zelf sporten

5

waterrecreatie en -sport

2

bezoek aan sportwedstrijden

1

wellness/beauty/ontspanning

1

één andere niet-culturele activiteit

42

twee of meer andere niet-culturele activiteiten

58

Bron: NBTC/ NRIT/TNS NIPO (CVTO’04) SCP-bewerking

Monumentenbezoek als sociale activiteit
Het sociale proﬁel van een bezoek aan monumenten is ook zeer vergelijkbaar met dat
van het museumbezoek. Wel omvat het gezelschap wat vaker de partner (35%) en wat
minder vaak de kinderen (13%). Voor de rest komt het proﬁel aardig overeen. In 23%
van het aantal bezoeken gaat men met gezin of familie, en in 18% met vrienden of
kennissen.
Waren het bij de musea vooral personen uit driepersoonshuishoudens die met de
grootste groep op pad gingen, bij de monumenten zijn het de vier-, vijf- en meerpersoonshuishoudens die de kroon spannen (ﬁguur 4.4). Het is wel zo dat er minder
anderen (mensen van buiten het eigen huishouden) meegaan. Gemiddeld bezoekt
men een monument met een kleine drie anderen.
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Figuur 4.4
Sociale aspecten van monumentenbezoek: aantal personen waarmee men monument heeft
bezocht (kolommen, linkeras) en gemiddeld aantal companen (lijn, rechteras), naar huishoudensgrootte (horizontale as), 2004-2005
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Bron: NBTC/ NRIT/TNS NIPO (CVTO’04) SCP-bewerking

Dag en tijd van monumentenbezoek
Net als bij de musea lijken monumentenbezoekers relatief vroeg op pad te gaan
(ﬁguur 4.5).
Figuur 4.5
Monumentbezoek, andere culturele en niet-culturele activiteiten naar weekdag en dagdeel,
2004-2005
maandag-vrijdag

zaterdag

zondag

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
monument

andere
cultuur

’s ochtends

monument
andere
niet-cultuur
’s middags

andere
cultuur

’s avonds

Bron: NBTC/ NRIT/TNS NIPO (CVTO’04) SCP-bewerking
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Zowel ten opzichte van andere cultuurvormen als afgezet tegen niet-culturele activiteiten gaat men vroeg op pad. Hierbij moet natuurlijk bedacht worden dat monumenten normaal alleen overdag open zijn, dit in tegenstelling tot andere culturele
en niet-culturele vrijetijdsvoorzieningen. Door de week vindt twee derde van de
bezoeken aan monumenten in de ochtenduren plaats. Op zaterdag en zondag ligt dat
percentage maar weinig lager.

Kosten van monumentenbezoek
Bij monumenten wordt minder vaak toegang geheven dan bij musea. Een aanzienlijk
deel van de monumenten is dan ook niet toegankelijk en kan alleen van de buitenkant worden bewonderd. Een ander deel is wel open voor het publiek, maar daar
kan men ervoor kiezen om het bezoek tot de buitenkant te beperken. Dit komt tot
uitdrukking in de kosten per persoon volgens het cvto (tabel 4.6).
Tabel 4.6
Kosten per persoon verbonden aan monumentenbezoek, Nederlandse bevolking, 2004/’05

totaal
w.v. vervoer

euro

in %

14,67

100

8,07

55

toegang, deelname

2,38

16

consumpties

2,38

16

overige kosten

1,84

13

Bron: NBTC/ NRIT/TNS NIPO (CVTO’04) SCP-bewerking

De gemiddelde kosten zijn een kleine 15 euro per persoon per bezoek, waarvan
evenwel meer dan de helft opgaat aan vervoerskosten. Aan toegang en consumpties
wordt nog geen 2,5 euro besteed. Het is niet duidelijk in hoeverre Open Monumentendag (gratis toegang) hierin een rol speelt, maar het is wel waarschijnlijk dat die
de gemiddelde toegangskosten in de tabel drukt.

4.5

Deelname naar type monument

Monumenten zijn er in vele soorten en maten. De woonhuizen vormen niet de meest
spraakmakende groep monumenten, maar wel de grootste. Met een aantal van rond
de 33.000 nemen de woonhuizen ongeveer twee derde van het bestand aan rijksmonumenten voor hun rekening (tabel 4.7, zie ook OCenW 2002c). Ook veel boerderijen
en andere agrarische (13%) en kerkelijke gebouwen (7%) hebben een beschermde
status. Andere veelbezochte typen monumenten, zoals kastelen, molens en verdedigingswerken, maken elk voor 2% deel uit van het totale rijksmonumentenbestand.
Monumenten en nota Belvedere

101

Tabel 4.7
Aantal beschermde rijksmonumenten, naar type monument, 2003
absoluut

in % van totaal

openbare gebouwen

1.421

3

verdedigingswerken

798

2

kerkelijke gebouwen

3.676

7

205

0

33.069

65

kerkonderdelen/object
woonhuizen
delen van woonhuizen

156

0

liefdadige instellingen

408

1

agrarische gebouwen

6.469

13

molens

1.185

2

weg- en waterwerken

773

2

horeca-instellingen

181

0

kastelen, landhuizen

917

2

1.564

3

50.821

100

losse objecten
totaal
Bron: NCM (2004)

De indeling in het avo naar type monument komt niet geheel overeen met de indeling van de beschermde gebouwen in tabel 4.7. In de avo-peilingen van 1995 en
2003 is het monumentenbezoek in een vervolgvraag uitgesplitst naar vijf typen
monument: kerk, paleis of kasteel, stadspand of koopmanshuis, molen en bedrijfspand. Tevens werd een onderscheid gemaakt naar oude dorpskernen en stadsdelen
(tabel 4.8). Vooral de dorpskernen en stadsdelen trokken relatief veel bezoekers. In
2003 bezocht een derde van de bevolking een oude dorpskern en eveneens een derde
een oud stadsdeel. De toch al grote aantrekkingskracht van oude kerken als cultuurhistorische objecten is tussen 1995 en 2003 nog toegenomen: het aandeel bezoekers
steeg van 25 naar 31%. Ook paleizen en kastelen mochten zich in een groeiende
populariteit verheugen. Los van hun rol in een monumentaal stedelijk ensemble,
hadden stadspanden en koopmanshuizen met 10 tot 12% een relatief klein publieksbereik. De openstelling van dit type monument, die zich moeilijk verdraagt met de
privacy van de bewoners en/of gebruikers (kantoren), is uiteraard beperkt.
Belangstelling voor het ene type monument gaat dikwijls samen met belangstelling
voor een ander type (De Haan 1997). In 2003 bezochten Nederlanders gemiddeld 1,8
verschillende typen monumenten. In 1995 waren dit er 1,6. Van de acht in tabel 4.8
genoemde typen komt een combinatie van bezoek aan drie of vier verschillende
typen het meest voor (tabel 4.9). Het gemiddelde aantal bezochte monumenten was
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in 2003 onder mannen even hoog als onder vrouwen. Onder hoger opgeleiden en
onder 50-64-jarigen ligt dit aantal het hoogst.
Tabel 4.8
Monumenten: bezoek aan verschillende soorten monumenten, bevolking van 6 jaar en ouder,
afgelopen 12 maanden, 1995 en 2003 (in procenten)

monumenten totaal

1995

2003

43

45

oude kerk

25

31

paleis of kasteel

21

25

stadspand, koopmanshuis

10

12

molen

12

14

9

9

oude dorpskern

29

33

oud stadsdeel

30

34

ander monument

21

24

bedrijfspand

Bron: SCP (AVO’95 en ’03)

Tabel 4.9
Aantal bezochte typen monumenten, bevolking van 6 jaar en ouder, afgelopen 12 maanden,
1995 en 2003 (in procenten)
1995

2003

0

57

56

1 of 2

14

11

3 of 4

16

17

5 of 6

11

12

7 of 8

3

4

Bron: SCP (AVO’95 en ’03)

4.6

Belang van erfgoed in de gebouwde en landschappelijke omgeving: Belvedere

Het landschap draagt sporen van vele eeuwen geschiedenis. Beukenlanen markeren
oude reisroutes. Boerderijen met kleine raampjes en rieten daken, omringd door
grote beuken of eiken, herinneren aan oude centra van bedrijvigheid. In de loop
van de tijd is echter veel van het oude landschap verloren gegaan. Inpoldering en
af watering, de opmars van kunstmest en ruilverkaveling hebben bijgedragen aan
de modernisering van het landschap. Waar traditie hoger werd geschat dan efﬁMonumenten en nota Belvedere
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ciëntie, maar vooral waar armoede heerste, zijn gebieden en gebouwen onaangetast
gebleven. Nog steeds is het landschap een soort geschiedenisboek (Dietvorst 1994).
Michaël Zeeman schrijft daarover: ‘Het landschap waarin wij leven is geen geograﬁe,
maar geschiedenis. Wie het materiaal van het landschap bekijkt, hoe en waarmee
en waar de huizen gebouwd zijn, hoe bomen zijn geplant, begrijpt de geschiedenis.
Hij ziet de modiﬁcaties ervan en leert de mensen kennen die het hebben ingericht’
(Zeeman 2004).
Een landschap moet je leren zien. Voor wie er oog voor heeft, bestaat het landschap uit tekens. Overal zijn verwijzingen te vinden naar krijgslustige edelen, verdedigingswerken en infrastructurele ingrepen (Hegener 1998). Die puzzel van tekens
geldt niet alleen voor het platteland, waar cultuur en natuur moeilijk te onderscheiden zijn, maar ook voor het stedelijke landschap. Ook in steden en dorpen herinneren oude structuren van wegen, waterwegen en oude bebouwing aan vroegere
leefgemeenschappen. Die herinneringen bieden mensen in een haastige informatiesamenleving een mentaal houvast. Dit culturele erfgoed kan mensen ervan bewust
maken dat ze deel zijn van tradities, dat ze ergens bij horen.
De cultuurhistorische waarde van gebouwen en het landschap staat echter meer
dan eens op gespannen voet met andere waarden die in de ruimtelijke ordening
meewegen. Bij woningbouw, vervoersinfrastructuur (snelwegen, hogesnelheidslijn, Schiphol) en dijkverzwaring moeten de belangen van de cultuurgeschiedenis
worden afgewogen tegen economische en veiligheidsbelangen. Om de relatie tussen
cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen op de agenda te zetten, is in 1999
door vier ministeries (vrom, OCenW, lnv en V&W) de nota Belvedere opgesteld. Het
projectbureau Belvedere is opgericht om deze nota uit te voeren. Het bureau zet zich
in voor het sterker richtinggevend maken van cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Onder het motto ‘behoud door ontwikkeling’ wordt gezocht naar mogelijkheden om cultuurhistorische waarden binnen hedendaagse ruimtelijke opgaven
te benutten.
Om te meten in hoeverre respectvolle omgang met cultuurhistorische elementen
in de ruimtelijke ordening leeft bij Nederlanders, is begin 2004 door het scp en het
projectbureau Belvedere, met steun van OCenW, onderzoek verricht onder ruim 1800
Nederlanders. Hierin werd de cultuurhistorische waarde van gebouwen en landschappen afgezet tegen een reeks andere aspecten van de woonomgeving, teneinde
zicht te krijgen op het relatieve belang ervan. Het betreft een eerste meting, zodat
geen trends kunnen worden geschetst. Het onderzoek geeft een beeld van het belang
dat mensen hechten aan cultuurhistorische waarden, op basis van onder meer hun
voorkeuren voor de ideale woonomgeving, voor herbestemming van bestaande
gebouwen, voor het tempo waarin hun gebouwde omgeving en het landschap veranderen en voor de gewenste omgeving van een voorjaarsvakantie.
Een eerste indruk van het belang dat men hecht aan cultuurhistorische waarden
in de eigen leefomgeving, wordt verkregen door de omgeving waarin men het liefst
zou wonen (onder voorbijgaan aan ﬁnanciële en andere restricties) af te zetten tegen
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de omgeving waarin men nu woont (tabel 4.10). Daaruit komt naar voren dat als
Nederlanders de kans zouden krijgen hun woonwensen te realiseren, het gevolg
een massale trek zou zijn uit oude en nieuwe uitbreidingswijken van de steden naar
het platteland. Een derde van de volwassen Nederlanders zegt het liefst in landelijk
gebied te wonen, terwijl feitelijk slechts 8% daar woont. De oudere en nieuwere
uitbreidingswijken van steden (en dorpen), tezamen vestigingsplaats van meer dan
twee derde van de bevolking, zouden daarmee de helft van hun huidige bewoners
zien vertrekken. De twee andere ‘stijgers’ na de realisatie van woonwensen, zouden
de historische binnenstad en de dito dorpskern zijn. Dat het hierbij wel om de historische kwaliteit van de omgeving gaat, en niet om het centraal wonen als zodanig,
leert de vergelijking met de nieuwe binnenstad en de nieuwe dorpskern, die allebei
inwoners zouden verliezen.
Tabel 4.10
Woonomgeving waarin men woont en waarin men het liefst zou wonen, bevolking van 18 jaar en
ouder, 2004 (in procenten en procentpunten)
huidige
woonomgeving
historische binnenstad
nieuwe binnenstad

5

gewenste
woonomgeving

verschil
(procentpunten)

13

+8

5

3

-1

28

14

-14

historische dorpskern

6

14

+7

nieuwe dorpskern

8

4

-4

40

19

-21

8

33

+25

100

100

oudere wijk buiten het centrum van een grotere stad

nieuwere uitbreidingswijk aan de rand van een dorp of stad
landelijk gebied met verspreide bebouwing
totaal
SCP (Belvedere’04)

Of het deze mensen met een voorkeur voor het landelijk gebied om rust en ruimte
te doen is, dan wel dat de cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap een
rol spelen, is uit tabel 4.10 niet op te maken. In het scp-rapport Cultuurminnaars en
cultuurmijders (Van den Broek et al. 2005) is uitgebreider beschreven hoe de huidige
en gewenste woonomgeving samenhangen met het historische karakter van de
bebouwing en van het omringende landschap. Voor de bewoners van de historische
binnensteden, oude dorpskernen en het landelijk gebied heeft dit historische karakter sterker meegewogen dan voor personen die elders wonen. Voor deze drie groepen speelt de cultuurhistorie ook een relatief grote rol bij de keuze van een ideale
woonomgeving.
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Het is makkelijk om te zeggen dat je graag in een oude stads- of dorpsomgeving wil
wonen. Maar hoe verhoudt het belang van cultuurhistorie zich tot zaken als veiligheid, parkeergelegenheid en winkelaanbod? Het belang van twaalf aspecten van de
woonomgeving is weergegeven in tabel 4.11, voor zowel de huidige als de gewenste
woonomgeving.
Tabel 4.11
Belang dat men hecht(te) aan verschillende aspecten van de woonomgeving, bevolking van
18 jaar en ouder, 2004 (in procenten en procentpunten)
bij keuze van huidige
woonomgeving

waar men liefst zou
wonen

van (groot)
belang (%) rangorde

van (groot)
belang (%) rangorde

verschil
(procentpunten)

veiligheid van de buurt

88

1

96

1

8

bewoners

74

2

83

4

10

verkeersveiligheid

70

3

87

2

17

openbare groenvoorziening

67

4

86

3

19

openbaar-vervoersvoorzieningen

54

5

63

9

10

winkels

53

6

71

5

18

voorzieningen voor buitenrecreatie

53

7

68

7

14

historisch karakter van het omringende
landschap

40

8

71

6

31

scholen

37

9

38

11

1

culturele voorzieningen

32

10

41

10

9

uitgaansvoorzieningen

26

11

32

12

5

historisch karakter van de bebouwing

22

12

66

8

44

Bron: SCP (Belvedere’04)

Het historische karakter van de bebouwing blijkt bij de keuze voor de huidige woonomgeving van minder groot belang dan de andere elf kenmerken in tabel 4.11. Het
historische belang van het omringende landschap komt op de achtste plaats. Veel
belangrijker vond men zaken als veiligheid, leefbaarheid en voorzieningen (winkels,
openbaar vervoer en parken).
Had men de mogelijkheid te gaan wonen waar men zou willen, dan zou die
rangorde wel veranderen. Bij de verbeelding van een gewenste woonomgeving is het
belang van het historische karakter van gebouwen en landschap groter. Deze waardering voor het historische karakter van de woonomgeving wordt echter ook dan
overtroffen door de waardering van meer primaire zaken als veiligheid en groenen winkelvoorzieningen. Cultuurhistorie staat wel in de belangstelling, maar pas
wanneer is voldaan aan de eerste levensbehoeften – een veilige woonomgeving met
vooral vriendelijke buren.
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Een derde manier om zicht te krijgen op het relatieve belang van cultuurhistorie
in de woonomgeving, is het volgende gedachte-experiment. Respondenten wordt
gevraagd zich voor te stellen dat zij wonen in een kleine, oude stad met een ruim
aanbod aan voorzieningen (winkels, scholen, bioscopen, musea e.d.) en dat deze
stad geen uitbreidingsmogelijkheden meer aan de rand heeft. Ruimtegebrek dwingt
tot het maken van keuzes binnen de huidige grenzen. De respondenten krijgen vijf
keuzemogelijkheden voorgelegd. Bij iedere keuze wordt de waarde van cultuurhistorie afgewogen tegen andere waarden. Uit tabel 4.12 blijkt dat dan vaak voor het
behoud van cultuurhistorische waarden wordt gekozen. Voor nieuwe woningen ziet
77% van de ondervraagden liever een winkelcentrum verdwijnen dan een historisch monument (de voorkeur van de andere 23%). Als er extra parkeerruimte zou
moeten komen, geeft opnieuw ruim driekwart van de ondervraagden de voorkeur
aan herbestemming van sportvelden dan van een negentiende-eeuws stadspark. Het
meest uitgesproken is de mening dat men liever grondige renovatie van historische
woonhuizen wil dan sloop van die huizen ten behoeve van nieuwbouw.
Tabel 4.12
Voorkeuren voor ingrepen in de gebouwde omgeving voor een stad zonder
uitbreidingsmogelijkheden aan de rand, bevolking van 18 jaar en ouder, 2004 (in procenten)
77

sloop van een winkelcentrum voor
nieuwe woningen

↔ sloop van een historisch monument voor
nieuwe woningen

23

23

herbestemming van een 19e -eeuws
stadspark voor extra parkeerruimte

↔ herbestemming van sportvelden voor
extra parkeerruimte

77

35

sluiten van een speelplek voor
kinderen voor nieuwbouw

↔ dempen van een stadsgracht voor
nieuwbouw

65

6

sloop van historische woonhuizen ten
behoeve van nieuwbouw

↔ grondige renovatie van historische
woonhuizen in plaats van nieuwbouw

94

80

het vestigen van een cultureel centrum
in een karakteristiek oud bedrijfspand

↔ het vestigen van een cultureel centrum in
een gezichtsbepalend nieuw gebouw

20

Bron: SCP (Belvedere’04)

Bij iedere keuzemogelijkheid in tabel 4.12 is een meerderheid voor het behoud van
historische elementen in de denkbeeldige stad. 22% kiest zelfs bij ieder van de vijf
dilemma’s voor cultuurhistorie en nog eens 38% doet dat in vier van de vijf gevallen.
Daarmee tekent zich een breed draagvlak voor behoud van oude gebouwen en oude
infrastructuur af. Onder de groep die dit behoud in sterke mate onderschrijft, zijn
hoogopgeleiden en 50-plussers oververtegenwoordigd.
Ten vierde is de waarde van cultuurhistorie hier afgemeten aan meningen over het
historische karakter van de bebouwing in de omgeving van de ondervraagden. Voor
steeds twee tegengestelde uitspraken konden zij hun positie bepalen op een zevenpuntsschaal. Om de leesbaarheid van de uitkomsten te vergroten zijn in tabel 4.13 de
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drie categorieën die naar het ene standpunt neigen samengenomen, alsook de drie
categorieën van het andere standpunt. Over het algemeen hechten Nederlanders wel
aan de historische elementen in hun woonomgeving, al vinden zij ook dat er niet
halsstarrig aan vastgehouden hoeft te worden. Meest uitgesproken steun krijgt het
standpunt dat oude gebouwen best veranderd mogen worden, als ze hun karakter
maar behouden. Daarmee krijgt het standpunt dat oude gebouwen moeten blijven
zoals ze zijn, relatief weinig steun. Dat de waardering voor het oude allerminst
rigide is, blijkt ook uit de 45% die vindt dat oude en nieuwe gebouwen best bij elkaar
passen, al bestaat hier ook een redelijk stevige groep die vindt dat het oude en het
nieuwe elkaar maar moeilijk verdragen. Opnieuw is er steun voor het behoud van
oude gebouwen, en volgens de Nederlandse bevolking is het achterstallig onderhoud
aan oude gebouwen – ondanks de intensivering van de overheidsinspanning – nog
lang niet ingelopen.
Tabel 4.13
Meningen over historisch karakter van de bebouwing in de omgeving, bevolking van 18 jaar en
ouder, 2004 (in procenten)
1 2 3 neutraal 5 6 7
vernieuwingen gaan veel te vlug
nieuwe ontwikkelingen overwoekeren het oude; er is geen goed
evenwicht tussen oud en nieuw,
tussen behoud en vernieuwing
oude en nieuwe gebouwen passen
niet bij elkaar (naar vorm, stijl,
materiaalgebruik, kleur)

45

35

20

vernieuwingen gaan veel te langzaam

37

24

39

37

18

45

de bebouwing kan nieuwe ontwikkelingen
goed opnemen, zonder haar karakter te
verliezen
oude en nieuwe gebouwen passen wel bij
elkaar, de contrasten verlevendigen de
leefomgeving

oude gebouwen moeten blijven
zoals ze zijn
oude gebouwen worden te makkelijk
opgeruimd en vervangen door iets
nieuws

26

19

65

oude gebouwen mogen best veranderd
worden, als ze hun karakter maar behouden

53

19

28

er is veel aandacht voor het behouden van
oude gebouwen

oude gebouwen worden
verwaarloosd, ze verloederen

46

24

30

er wordt veel aandacht besteed aan onderhoud en verzorging van oude gebouwen

Bron: SCP (Belvedere’04)

Om het relatieve belang van cultuurhistorie in het landschap in beeld te krijgen, zijn
drie vragen gesteld. In de eerste plaats is gevraagd naar kenmerken die de aantrekkelijkheid van een landschap kunnen bepalen. Ongeveer 10% van de bevolking vindt
het historische karakter onbelangrijk voor de waardering van het landschap en 16%
heeft hier een neutraal standpunt over. De resterende driekwart van de bevolking
onderschrijft het belang van het historische karakter voor de aantrekkelijkheid van
een landschap; 33% van de bevolking vindt dit historische karakter belangrijk en
17% zelfs heel belangrijk (tabel 4.14). Het historische karakter is echter nauwelijks
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een onderscheidend kenmerk te noemen. Andere kenmerken, zoals de eenheid en de
afwisseling in het landschap, de mogelijkheid om er activiteiten te ontplooien of de
ruimtebeleving, hebben vergelijkbare resultaten.
Tabel 4.14
Kenmerken die de aantrekkelijkheid van een landschap bepalen, bevolking van 18 jaar en ouder,
2004 (in procenten)
belangrijk

heel belangrijk

de mate van samenhang, van eenheid in het landschap

31

14

de mate van afwisseling in het landschap

33

11

wat ik zelf buiten kan doen, de mogelijkheden voor activiteiten in het
buitengebied

32

14

het historisch karakter van het landschap, of er nog landschapselementen van vroeger zijn

33

17

de ruimtebeleving die het landschap oproept, hoe je de ruimte ervaart

33

17

de mate waarin je de verschillende seizoenen kunt beleven

33

21

Bron: SCP (Belvedere’04)

De waardering van cultuurhistorie is op de tweede plaats afgemeten aan de positionering bij steeds twee tegengestelde uitspraken. Uit tabel 4.15 blijkt dat ook in het
landschap oude elementen best veranderd mogen worden, als ze hun karakter maar
behouden. 43% van de Nederlanders vindt dat het landschap te snel verandert, maar
daar staat 17% tegenover die vindt dat het juist te langzaam gaat. De mogelijkheid
om nieuwe elementen in het landschap in te passen wordt door meer mensen onderschreven dan er mensen zijn die vinden dat oud en nieuw niet bij elkaar passen.
Ten derde is het relatieve belang van het landschap afgemeten aan wensen ten
aanzien van een plaats voor een voorjaarsvakantie. Twee kenmerken springen er in
tabel 4.16 uit, namelijk de ongereptheid van de natuur en de wens om even buiten
de drukte te zijn. De gedachten gaan dus vooral uit naar een rustige vakantie in de
natuur. Dat blijkt ook uit het relatief geringe belang van de stedelijke omgeving en
het historische karakter van de bebouwde omgeving. Voor veel mensen wordt het
dus geen stedentrip in het voorjaar. Bij het uitje naar de natuur weegt het historische
karakter van het landschap nog redelijk zwaar mee.
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Tabel 4.15
Meningen over historisch karakter van het landschap, bevolking van 18 jaar en ouder, 2004
(in procenten)
1
vernieuwingen gaan veel te vlug

2

3 neutraal 5

6

43

40

17

nieuwe ontwikkelingen overwoekeren het oude; er is geen goed
evenwicht tussen oud en nieuw,
tussen behoud en vernieuwing

36

32

32

oude en nieuwe landschapselementen passen niet bij elkaar

27

33

40

oude landschapselementen moeten
blijven zoals ze zijn
oude landschapselementen
worden te makkelijk opgeruimd en
vervangen door iets nieuws

32

15

53

43

24

33

oude landschapselementen worden
verwaarloosd, ze verloederen

31

32

37

7
vernieuwingen gaan veel te langzaam
het landschap kan nieuwe ontwikkelingen
goed opnemen, zonder zijn karakter te
verliezen
nieuwe landschapselementen hebben een
stijl die aangepast is aan het bestaande,
het nieuwe wordt goed ingepast
oude landschapselementen mogen best
veranderd worden, als ze hun karakter maar
behouden
er is veel aandacht voor het behouden van
oude landschapselementen
er wordt veel aandacht besteed aan
onderhoud en verzorging van oude
landschapselementen

Bron: SCP (Belvedere’04)

Tabel 4.16
Zaken van belang bij de keuze voor de plaats van een voorjaarsvakantie, bevolking van 18 jaar en
ouder, 2004 (in procenten)
van geen
belang

van enig
belang

van
belang

van groot
belang
32

het buiten de drukte zijn

2

17

49

de stedelijke omgeving

19

50

28

3

2

13

56

30

21

36

37

6

de ongereptheid van de natuur
het historische karakter van de bebouwde omgeving
de uitgaans- en recreatiemogelijkheden

5

27

56

12

het historische karakter van het landschap

3

26

58

13

Bron: SCP (Belvedere’04)

4.7

Monumentenbezoek in Europese vergelijking

Ook voor cijfers over het monumentenbezoek in Europese landen kunnen we gebruik
maken van Europees vergelijkende onderzoeken uit 2001 en 2003 van Eurostat (Euro110
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barometer). Met deze gegevens is het mogelijk de Nederlandse culturele belangstel8
ling te vergelijken met die in de ons omringende landen. Bij de bezoekers is een
onderscheid gemaakt tussen de personen die incidenteel (maximaal 3 keer per jaar)
gingen en hen die frequent (4 keer of vaker) gingen.
Tabel 4.17
Bezoek aan monumenten van inwoners van EU-lidstaten (2001) en kandidaat-lidstaten (2003),
afgelopen 12 maanden (horizontaal gepercenteerd)
niet

1-3 keer

4 keer of vaker

EU-lidstaten (2001)
België

66

22

12

Denemarken

32

37

31

Duitsland

54

30

16

Finland

53

32

14

Frankrijk

59

25

16

Griekenland

72

20

8

Ierland

66

25

9

Italië

53

30

16

Luxemburg

43

33

23

Nederland

49

31

20

Oostenrijk

59

28

13

Portugal

73

20

7

Spanje

63

25

12

Verenigd Koninkrijk

50

29

21

Zweden

30

47

23

kandidaat-lidstaten (2003)
Bulgarije

85

11

4

Cyprus

65

26

8

Estland

55

33

12

Hongarije

62

25

12

Letland

54

33

13

Litouwen

58

29

13

Malta

76

14

10

Polen

68

19

13

Roemenië

85

11

5

Slovenië

59

27

14

Slowakije

59

29

13

Tsjechië

42

40

18

Turkije

84

12

4

Bronnen: Eurobarometers 56.0 (augustus/september 2001); CC-EB2003.1 (maart-mei 2003)
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Het bezoek van Nederlanders ligt boven het gemiddelde van de eu-lidstaten in 2001
en ook duidelijk boven dat van de kandidaat-lidstaten in 2003, met uitzondering van
Tsjechië (tabel 4.17). Zweden is het land met de grootste belangstelling, op ruime
afstand gevolgd door Denemarken en Luxemburg. Daarna volgt Nederland. Griekenland en Portugal zijn hekkensluiters.
De Open Monumentendag trekt niet alleen in Nederland velen naar bijzondere
gebouwen; hij vindt tegenwoordig in bijna heel Europa plaats. Geïnteresseerden
kunnen in 48 landen in de maanden september en oktober een Open Monumentendag bezoeken. De organisatie van deze Europese Monumentendagen is in handen
van de European Heritage Days (ehd), een initiatief van de Raad van Europa met de
steun van de Europese Unie (omd 2007). In 1991 vonden de eerste European Heritage
Days (ehd) plaats. Het achterliggende idee is niet alleen om het Europese culturele
en natuurlijke erfgoed toegankelijker te maken, maar ook om de wederzijdse herkenning en acceptatie van verschillen binnen Europa te bevorderen.
In 1991 vond in Gouda de opening van de eerste Europese Monumentendag
9
plaats. Hieraan deden negen landen mee. Vier landen hadden al eerder een open
monumentendag georganiseerd, te weten Frankrijk (vanaf 1984), Nederland (vanaf
1987), Zweden (vanaf 1988) en België (vanaf 1989). Voor vijf andere landen (Ierland,
Malta, Turkije en delen van Groot-Brittannië en Duitsland) was de omd nieuw. In
1992 werd de Europese Monumentendag al in 18 landen georganiseerd en in 1993 in
24 landen. In september 2005 deden 48 landen mee en gingen zo’n 20 miljoen Europeanen op pad om hun gebouwde erfgoed te bezoeken. Sinds 1999 heeft de Europese
Monumentendag een eigen slogan: ‘Europe, a common heritage’. Bedoeling is het
Europese erfgoed, met respect voor de culturele diversiteit, te promoten. Uitgangspunt is: hoe diverser, hoe rijker.

4.8

Conclusie

Nederlanders hechten groot belang aan historische gebouwen. Eind 2003 werden
bijna 51.000 gebouwen beschermd door de rijksoverheid, ongeveer 37.000 door
de gemeenten en nog eens 2500 door provincies. Nog steeds dateren de meeste
beschermde gebouwen van voor 1850, maar met de afronding van het Monumenten selectie project (msp) op 31 december 2001 kwamen er rijkserkenning van de
(cultuur)historische waarde en bescherming van objecten uit de periode 1850-1940.
De beschermende activiteiten van overheden steunen deels op een grote publieke
belangstelling. Bijna de helft van de Nederlandse bevolking trekt er jaarlijks ten
minste eenmaal op uit om bezienswaardige gebouwen te bekijken. Een belangrijk evenement op de jaarlijkse culturele kalender is de Open Monumentendag, die
zich in de loop der jaren in een stijgend aantal bezoekers mocht verheugen. In 1991
kwamen er 650.000 bezoekers, in 2005 waren dat er ruim 900.000.
Hoger opgeleiden zijn traditiegetrouw oververtegenwoordigd onder de bezoekers.
Autochtonen nemen vaker een kijkje bij de monumenten dan allochtonen. Een in het
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oog springende verandering in de publiekssamenstelling is het toegenomen bezoek
van jongeren en ouderen, dat in het vorige hoofdstuk ook bij de musea al werd
waargenomen. De leeftijdsgroep van 20-34 jaar is in de loop der jaren ondervertegenwoordigd geraakt, waar dat aanvankelijk niet het geval was. De groep 50-64-jarigen
is steeds meer de kopgroep van de belangstellenden gaan vormen. Onder de 65-plussers groeide de belangstelling eveneens snel.
Vooral oude dorpskernen en oude stadsdelen trekken veel bezoekers; een derde
van de bevolking bracht die in 2003 een bezoek. Oude kerken zijn altijd populair
geweest als cultuurhistorisch object, maar tussen 1995 en 2003 is het bezoek nog
eens toegenomen (van 25% naar 31%). Ook voor paleizen en kastelen groeide de
belangstelling. Stadspanden en koopmanshuizen hadden met 10 tot 12% een relatief
klein publieksbereik.
Nederlanders bezoeken in vergelijking met inwoners van andere eu15-landen vaak
monumenten. Weliswaar niet zo veel als lijstaanvoerder Zweden, maar toch duidelijk
vaker dan in veel andere Europese landen.
Cultuurhistorische waarden spelen een belangrijke rol bij de waardering van de
eigen woonomgeving en van het landschap. Nederlanders vinden oude stads- of
dorpscentra aangename plaatsen om te wonen. Het aantal mensen dat deze plekken als hun favoriete woonlocatie beschouwt, is vele malen groter dan het aantal
mensen dat er feitelijk woont. Dat neemt niet weg dat basale zaken als veiligheid,
leefbaarheid en voorzieningen (winkels, openbaar vervoer en parken) hoger worden
gewaardeerd als kenmerken van de woonomgeving. Daar staat weer tegenover dat
in een soort gedachte-experiment een meerderheid van de respondenten het behoud
van historische elementen boven praktische voorzieningen als een winkelcentrum of
sportvelden stelde. Ook in het landschap zien Nederlanders graag de cultuurhistorie
behouden. Het historische karakter draagt bij aan de aantrekkelijkheid van een landschap, ook bij de keuze van korte natuurvakanties.
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Noten

1 Elk land dat de Overeenkomst voor het Werelderfgoed heeft ondertekend, kan een
voordracht doen voor deze lijst en is ook verplicht potentiële werelderfgoederen
binnen de eigen grenzen op te sporen. Plaatsing van een monument op de Werelderfgoedlijst levert geen geld op. Ieder land is zelf verantwoordelijk voor bescherming en
behoud van de eigen monumenten.
2 Na een inventarisatie van 175.000 potentieel beschermenswaardige gebouwen uit die
periode, verkregen 9000 de wettelijk beschermde status (OCenW 2002).
3 Bij de restauratie werden onder meer bonte knaagkevers verjaagd, hemelwaterafvoeren hersteld, casco's en kapconstructies vernieuwd, leien daken gedekt, gewelfschilderingen gerestaureerd en blindankers ontroest. Het einde van een ingrijpende
hersteloperatie voor een duurzaam behoud van ons cultureel erfgoed komt steeds
dichterbij.
4 De negen gemeenten maken zich inmiddels grote zorgen over de voortgang van
de grote restauratieprojecten. Het gaat om de gemeenten Alkmaar (Grote of Sint
Laurenskerk), Amerongen (kasteel Amerongen), Breda (Grote Kerk), Delft (Maria
van Jessekerk), Eindhoven (Sint Joriskerk), ’s-Hertogenbosch (Sint Janskathedraal,
Vestingwerken), Hilversum (Sint Vituskerk) en Leiden (Hooglandse Kerk). In de
rijksbegroting vanaf 1 januari 2005 is geen geld meer opgenomen om deze projecten
af te maken. Dit kan ertoe leiden dat projecten halverwege moeten worden stilgelegd,
steigers moeten worden afgebroken en vakkennis verloren gaat. Als deze projecten
ooit opnieuw moeten worden opgestart, zal dat veel extra geld kosten (vng 2007).
5 Hier gebruiken we het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo). Met
betrekking tot monumentenbezichtiging is de volgende vraag gesteld: ‘Bent u de afgelopen 12 maanden wel eens naar bezienswaardige gebouwen (zoals kastelen), dorpen,
stadsdelen geweest?’. Indien de vraag met ‘ja’ beantwoord is, luidt de vervolgvraag
‘Hoe vaak doet u dat ongeveer?’, met als antwoordcategorieën ‘1x per week of vaker’,
‘1 tot 3x per maand’ en ‘minder dan 1x per maand’. Met deze vraagstelling is de deﬁnitie van zowel bezoek als monument aan de respondent gelaten. Deze beslist wanneer
hij of zij een uitstapje naar een bezienswaardig gebouw, stadscentrum of dorpskern
als een bezoek aan een monument rapporteert. Omdat het voor een landelijk onderzoek ondoenlijk is om aan de hand van een checklist van monumenten en op basis van
een deﬁnitie van bezoek tot een betere peiling te komen, rest ons niets anders dan af
te gaan op wat mensen zelf als het bezoek aan een monument ervaren.
6 Frankrijk organiseerde in 1984 de eerste Journée Portes Ouvertes.
7 Van de 4300 geopende monumenten was ruim de helft religieus erfgoed. Bezoekers
hadden de gelegenheid om eens een synagoge, een moskee of een vrijmetselaarsloge
van binnen te zien. In hoeverre personen van etnische minderheden de protestantse
en katholieke monumenten bekeken, is helaas niet bekend.
8 In de Eurostat-vragenlijst is de vraag gesteld: ‘Hoe vaak heeft u in de afgelopen
12 maanden een historisch monument bezocht (paleizen, kastelen, kerken, tuinen,
enzovoort)?’
9 Nederland coördineerde de ehd in 1991, 1992 en 1993. In 1994 nam de Koning Boudewijn Stichting in België de organisatie over en vanaf 2001 voert het Centro Nacional de
Cultura in Portugal deze taak uit.
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Archeologie

5.1

Archeologische vindplaatsen en collecties

Uit archeologische bronnen kunnen we veel leren over de leefwijze van onze voorouders. Veel van die bronnen liggen echter verborgen onder de oppervlakte. De
bodem kan dan ook beschouwd worden als een enorm archief, een ‘bodemarchief’
van ten dele onbekende omvang en alleen door opgraving te raadplegen. Er zijn
echter ook vele archeologische vondsten, zoals opgegraven voorwerpen, restanten
van vroegere huisvesting en geborgen scheepswrakken, die wel bekeken en bestudeerd kunnen worden. Belangstelling voor deze vondsten is, naast het bezoek aan
musea, monumenten en archieven, een vierde vorm van interesse voor het culturele
erfgoed.
Archeologie betekent letterlijk ‘de leer van het oude’. Het is de wetenschap die
gericht is op ‘de reconstructie van (aspecten van) menselijke samenlevingen op
grond van materiële resten die hun oorspronkelijke functie reeds lang geleden
hebben verloren en vaak door de bodem aan het oog onttrokken zijn’ (aic 1995: 8).
In deze rapportage gaat het evenwel niet om de stand van zaken in de archeologie als
wetenschap, maar om de publieke belangstelling voor archeologische vondsten.
Het bodemarchief is zeer uitgebreid en over heel Nederland verspreid. Ondanks een
historie van dichte bebouwing, heeft maar zo’n 10% van het Nederlandse grond1
gebied een grote kans op archeologische vindplaatsen. Hiervan ligt ruim de helft
2
onder het aardoppervlak en de rest onder water. De trefkansen zijn vastgelegd op de
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (ikaw) (rob 2002: 29). Het bepalen
van het archeologisch belang gebeurt op basis van een veldkartering, een methode
om vindplaatsen onder de oppervlakte op te sporen. Oppervlaktevondsten wijzen
op ondiepe vindplaatsen en grondboringen verschaffen inzicht in dieper gelegen
overblijfselen. Het aantal karteringen is sinds 1995 sterk toegenomen, met een grote
activiteit in 2000 en 2001 (rob 2002: 93-94).3
In 2002 waren 10.572 terreinen van archeologische waarde vastgesteld en per
provincie op een Archeologische Monumenten Kaart (amk) vastgelegd. Daarvan is een digitale versie beschikbaar in het nationale informatiesysteem Archis
(www.archis.nl). Deze kaarten zijn bedoeld voor het beheer en de bescherming
van het bodemarchief. De waardebepaling geschiedt op basis van belevingswaarde
(schoonheid en herinneringswaarde), fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering)
en inhoudelijke kwaliteit (zeldzaamheid, informatiewaarde, ensemblewaarde en
representativiteit) (rob 2002: 24-26).
Archeologen staan voor een dilemma. Aan de ene kant leveren opgravingen
informatie over het verleden op, maar aan de andere kant gaat door het opgraven de
bron van die informatie verloren (Holleman 1996). Inmiddels is redelijk consensus
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bereikt over het standpunt om zoveel mogelijk van het bodemarchief intact te laten.4
5
Dat wil echter niet zeggen dat er niets meer opgegraven wordt. Veel opgravingen
gebeuren niet primair op basis van archeologische interesse, maar om te redden
wat er te redden valt. Grote infrastructurele werken zoals de Betuweroute en nieuwe
bebouwing (spoorlijnen, autowegen, Vinex-locaties en bedrijventerreinen) leveren
archeologen voldoende werk. Dit archeologisch graafwerk is een uitvloeisel van het
Verdrag van Malta, dat in 1992 werd aanvaard door de leden van de Raad van Europa
en per 1 september 2007 in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. Het verdrag
roept landen op om bij verstoringen van het bodemarchief archeologisch onderzoek
te doen als er vondsten verwacht kunnen worden. In Nederland wordt sinds ‘Malta’
bij grote infrastructurele projecten archeologisch onderzoek in een vroege fase van
6
de planning opgenomen. Tussen 1990 en 2000 zijn meer dan 5900 opgravingen
uitgevoerd (rob 2002: 85). Tot 1998 werd het overgrote deel van die opgravingen
uitgevoerd door de Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek (rob) en
de provincies. Vanaf 1987 was er een snelle stijging in het aantal opgravingen door
bedrijven; in 2001 werd al meer dan 70% van de opgravingen door bedrijven uitgevoerd (rob 2002: 87).
Vondsten, monsters, foto’s, tekeningen en verslagen van de opgravingen worden
in depots bewaard. Het is belangrijk deze goed te bewaren en te ontsluiten, omdat ze
na de opgraving het enige overblijfsel vormen van het bodemarchief dat er ooit was.
Volgens de rob (2002: 30) is het huidige depotstelsel echter onvoldoende toegerust
om zijn taken uit te voeren.
Terreinen waar opgravingen worden verricht, zijn meestal niet toegankelijk voor
publiek. De laatste tijd worden zij echter steeds vaker op speciale kijkdagen opengesteld. Over het aantal kijkdagen worden niet stelselmatig cijfers verzameld, noch
over het aantal geïnteresseerden dat erop afkomt.7 Naast opengestelde opgravingen
kan een breder publiek kennismaken met het werk van archeologen door het bekijken van voorwerpen in musea en het bezoeken van archeologische monumenten.
Het werk van archeologen wordt echter nog op een andere manier aan het publiek
gepresenteerd. Op verschillende locaties zijn oudheidkundige gebouwen, stadsmuren, wegen, enzovoort op verantwoorde wijze gereconstrueerd. Er zijn derhalve
drie typen archeologische presentaties te onderscheiden: museale presentaties,
reconstructies en archeologische monumenten (vgl. aic 1995: 10).
De meeste archeologische presentaties bevinden zich in musea. In Nederland zijn
zeven musea geheel gewijd aan archeologische collecties, waarvan het Rijksmuseum
van Oudheden in Leiden en het Allard Pierson Museum in Amsterdam de bekendste
zijn. De archeologische collecties van deze musea bevatten niet alleen vondsten uit
eigen bodem, maar ook voorwerpen die afkomstig zijn uit andere landen, en dan
vooral die in het mediterrane gebied. Deze musea duiden we aan als ‘archeologiemusea’. Verder zijn in menig (kunst)historisch museum en streek museum afdelingen voor archeologische vondsten ingericht (aic 1995: 15). Aangezien veel
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archeologische vondsten te bezichtigen zijn in musea, overlapt de inhoud van dit
hoofdstuk gedeeltelijk met die van hoofdstuk 3. Maar omdat de archeologie voor de
overheid een afzonderlijk beleidsterrein vormt, wordt de archeologische belangstelling hier apart behandeld.
De Nederlandse musea zijn actief met het organiseren van archeologische
exposities. Uit de sna-Archeobrieven blijkt dat er in de periode 1997– 2001 in totaal
143 archeologische exposities zijn georganiseerd. Daarvan waren er 94 gewijd aan
Nederlandse onderwerpen en 49 aan buitenlandse onderwerpen (o.m. het oude
Egypte, het oude Griekenland en middeleeuwse kunst in Xanten). Het aandeel exposities over Nederland is in die periode afgenomen (rob 2002: 90).
Daarnaast kunnen archeologisch geïnteresseerden terecht bij archeologische
monumenten, ook wel aangeduid als ‘archeologische landschapselementen’
(aic 1995). Door de Monumentenwet 1988 kunnen archeologisch waardevolle
locaties tot beschermd monument worden verklaard. Van deze mogelijkheid is in
het afgelopen decennium regelmatig gebruik gemaakt. Het aantal archeologische
monumenten nam toe van circa 1400 in het midden van de jaren negentig tot 1754
aan het begin van 2002 (cbs 1995; rob 2002). Het merendeel van deze monumenten
is zichtbaar in het landschap, zoals grafheuvels en (huis)terpen. Deze zichtbare
sporen van vroegere bewoning of verblijf zijn meestal van informatie voorzien. De
archeologische monumenten worden onder meer onder de aandacht van het publiek
gebracht door archeologische ﬁets- en wandelroutes. De eerste route werd in 1993
rond Schagen in Noord-Holland ingericht. In 2001 waren er al 27 routes met een
totale lengte van 851 km, waarvan 709 km ﬁetsroute en 142 km wandelroute. Deze
routes leiden belangstellenden langs 481 plaatsen van archeologisch belang. In de
loop van de jaren heeft de aandacht voor het cultuurlandschap als geheel meer accent
gekregen (zie § 4.6 over Belvedere). Tot in 2001 werden in totaal 150.000 boekjes met
een routebeschrijving verkocht (rob 2002: 88-89).
Ten derde kunnen belangstellenden terecht bij archeologische reconstructies.
Door reconstructies worden de resultaten van archeologisch bodemonderzoek voor
belangstellenden vertaald en verklaard. In Nederland bevinden zich daarnaast twee
reconstructieparken: het Prehistorisch Openluchtmuseum Eindhoven en het thema8
park Archeon in Alphen aan den Rijn.
Nederlandse gemeenten nemen in toenemende mate hun verantwoordelijkheid voor
het archeologisch bodemarchief. De inzet van extra personeel en middelen komt
ook tot uiting in de groei van het aantal producten, zoals onderzoeken, publicaties,
persberichten, tentoonstellingen en lezingen (De Ridder et al. 2003). In 2001 hadden
in Nederland 36 gemeenten (7% van het totaal) een gemeentelijke archeoloog, en
nog eens 34 gemeenten maakten door samenwerkingsverbanden gebruik van de
diensten van een gemeentelijke archeoloog. In totaal zijn 636 mensen op regelmatige
9
basis bij de gemeentelijke archeologie betrokken. De 124 archeologen in gemeentelijke dienst besteden gemiddeld zo’n 50 % van hun tijd aan opgraven en uitwerken,
zo’n 25 tot 30% aan beleidszaken en de rest aan publicaties, tentoonstellingen, open
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dagen en lezingen (De Ridder et al. 2003). Met de laatste categorie activiteiten spelen
gemeentelijke archeologen in op de belangstelling van inwoners voor het leven in
vroeger tijd in hun eigen gemeente, wijk of straat. Het archeologische werk levert
op die manier een belangrijke bijdrage aan het cultuurhistorisch besef binnen de
gemeente (cga 2005).

5.2

Belangstelling voor archeologische presentaties 1996-2004

De belangstelling voor overblijfselen van vroegere bewoning is ontstaan in de tijd
van de Renaissance en Verlichting. In die periode kwam de mens in het centrum van
de belangstelling te staan, en niet alleen de levende mens, maar ook de geschiedenis
van de mensheid. Bodemvondsten werden niet langer in verband gebracht met goddelijk toeval, maar werden beschouwd als restanten van vroegere beschaving. In de
negentiende eeuw werden musea voor archeologische vondsten geopend en diverse
oudheidkundige genootschappen opgericht. In de twintigste eeuw steeg het niveau
van de archeologie en hadden archeologen steeds gedetailleerder verhalen te vertellen. Dit resulteerde ook in steeds betere presentaties, eerst van museale collecties,
later van educatief materiaal en in populairwetenschappelijke boeken. Sinds 1990
is het archeologische aanbod nog verder uitgebreid met toeristische routes, mobiele
informatiestands bij opgravingen, videoproducties en websites (Van Ginkel en
Cruysheer 2003: 16-17).
Het Verdrag van Malta uit 1992 kreeg vooral bekendheid door het voorstel van een
regeling voor de omgang met archeologische overblijfselen. Dit zou moeten gebeuren volgens het principe ‘de veroorzaker betaalt’: als overblijfselen niet kunnen blijven waar ze zijn, moet degene die de vindplaats in de bodem verstoort de kosten van
de opgravingen betalen. Een minder bekend artikel uit het verdrag legt de nadruk op
het publieksbelang. In artikel 9 is de doelstelling opgenomen om het publiek meer
bij de archeologie te betrekken. Publieke belangstelling is immers een van de legitimeringen om archeologisch onderzoek te doen. Daarom wordt in het verdrag meer
nadruk gelegd op publieksvoorlichting. Het publiek zit niet alleen te wachten op de
opgegraven voorwerpen, maar wil ook het verhaal bij de vondsten horen. Bezoekers
van archeologische presentaties willen uit de onderzoeksresultaten graag het leven
van onze voorouders zien oprijzen.
Hoeveel Nederlanders tonen echter die belangstelling? Recente opgravingen
als die van het Romeinse schip in Leidsche Rijn konden op massale belangstelling
rekenen. Grote gebeurtenissen, zoals recentelijk de berging van de lading van het
voc-schip Rooswijk voor de kust bij Engeland, staan in de kranten en de belangstellenden lopen te hoop. Dit zijn echter unieke gebeurtenissen. Ze geven wel de indruk
dat archeologie leeft onder ten minste een deel van de bevolking, maar het zegt nog
niets over de omvang van de groep belangstellenden.
Om een beeld te krijgen van (ontwikkelingen in) het publieksbereik en de publiekssamenstelling van de archeologische trekpleisters, zijn in de afgelopen tien jaar twee
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onderzoeken uitgevoerd (Publieke belangstelling voor archeologie, pba). In 1996 is
met steun van het Archeologisch Informatie Centrum (aic) een steekproef van 3820
personen uit de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder bevraagd. In 2004 is een
tweede onderzoek gehouden, ditmaal onder een steekproef van 5739 personen uit
10
de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. In beide enquêtes is gevraagd naar
het bezoek aan opgravingen, archeologische musea, musea met een archeologische
collectie, oudheidkundige reconstructies, reconstructieparken en archeologische
monumenten.
In de afgelopen jaren blijkt de belangstelling voor archeologie te zijn toegenomen
(tabel 5.1). In 1996 gaf in totaal 19% van de bevolking aan in het jaar voorafgaande aan
het onderzoek een opgraving of archeologische presentatie te hebben bezocht. Acht
jaar later lag dat percentage aanzienlijk hoger: in 2004 zei 27% van de bevolking een
opgraving of archeologische presentatie te hebben bezocht. Als de af bakening van
archeologische exposities iets ruimer wordt genomen en ook musea met een archeologische collectie en, bij de zichtbare archeologische monumenten, ook kastelen en
dergelijke worden meegeteld, ligt het bezoekerspercentage iets hoger (34% in 2004).
Tabel 5.1
Belangstelling voor archeologie, bevolking van 25 jaar en ouder, minstens één bezoek in afgelopen
12 maanden, 1996 en 2004 (in procenten)
1996
opgravingen/oudheidkundig bodemonderzoek

4

2004
5

archeologische exposities
uitsluitend in archeologische musea

3

7

13

14

reconstructieparken

3

5

oudheidkundige reconstructies

4

8

inclusief musea met archeologische collectie

zichtbare archeologische monumenten
uitsluitend landschapselementen

11

16

inclusief monumenten (kastelen e.d.)

17

22

ten minste een van deze presentaties

a
b

enge defi nitie a

19

27

ruime defi nitie b

29

34

Bij archeologische exposities: ‘uitsluitend die in archeologische musea’. Bij zichtbare archeologische monumenten:
‘uitsluitend landschapselementen’.
Bij archeologische exposities: ‘inclusief musea met archeologische collectie’. Bij zichtbare archeologische
monumenten: ‘inclusief monumenten (kastelen e.d.)’.

Bron: NIPO (PBA’96); SCP (PBA’04)

Bij opgravingen wordt het publiek heel dicht bij het archeologische handwerk
gebracht. De oproep in het Verdrag van Malta tot het organiseren van publieksactiviteiten is niet zonder resultaat gebleven.11 Zo wordt op opgravinglocaties meer
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aan voorlichting gedaan dan voorheen. Volgens Van Ginkel en Cruysheer (2003: 32)
kan dat variëren van een informatiepaneel aan het hek rond de put tot een compleet
programma met wekelijks bijgehouden strooifolders, een website, rondleidingen,
lezingen en open dagen.
De toegenomen openstelling van terreinen waar opgravingen worden verricht,
vertaalt zich in een licht gestegen publieke belangstelling. In 2004 zei 5% van de
Nederlandse bevolking in de voorafgaande twaalf maanden een opgraving te hebben
bezocht, in 1996 was dat 4%.
Veel mensen komen voor het eerst in aanraking met archeologie door het bezoek aan
een museum met een archeologische collectie. Van Ginkel en Cruysheer (2003: 39)
betreuren het dan ook dat nogal wat musea hun respectabele collectie bodemvondsten niet langer aan het publiek presenteren. Zo werden de collecties van het
Groninger Museum en het Bonnefantenmuseum in Maastricht in depot geplaatst,
in afwachting van betere tijden. Mogelijk hebben archeologische collecties, meer
dan andere collecties, de reputatie ‘stofﬁg’ te zijn. Dat archeologie best spannend en
educatief verantwoord gepresenteerd kan worden, bewijst het Museum Het Valkhof
in Nijmegen, waarin hedendaagse kunst, oude kunst en een archeologische collectie
onder één dak zijn gebracht en deels naast elkaar tentoongesteld worden. Om het
verhaal bij de vondsten te kunnen doen, is het verstandig om de presentatie in combinatie met andere voorwerpen vorm te geven. Ook op andere locaties, bijvoorbeeld
bezoekerscentra, kunnen archeologische presentaties ingericht worden (Van Ginkel
en Cruysheer 2003: 52). In 2004 zei 14% van de ondervraagden in het jaar ervoor naar
een museum met een archeologische collectie te zijn geweest (tabel 5.1). Acht jaar
eerder lag die belangstelling met 13% nagenoeg op hetzelfde niveau. Opmerkelijk is
echter dat het bezoek aan archeologiemusea (dus musea met een uitsluitend archeologische collectie) in die periode toenam van 3% tot 7%. Voor vijf van de zeven archeologiemusea zijn ook bezoekcijfers beschikbaar (ﬁguur 5.1). Deze gegevens wijzen
zeker niet op een verdubbeling van het bezoek tussen 1995 en 2003. Op zijn best is
een licht stijgende trend waarneembaar. Hier wreekt zich wellicht de keuze voor de
meetjaren 1996 en 2004; het bezoek in de jaren 1995 en 1996 (waarop de bevraging
betrekking had) lag relatief laag (zie ﬁguur 5.1) en in 2004 mogelijk relatief hoog.
Bij veel bodemvondsten gaat het om slechts een gedeelte van het oorspronkelijke
object, of betreft het weliswaar het gehele object, maar is dat in staat van verval.
Deze voorwerpen geven dan ook een beperkt inzicht in hoe ze er vroeger uitgezien
hebben en bieden, eenmaal opgegraven en uit de context losgemaakt, summier
informatie over de gebruikswaarde die ze ooit gehad hebben. Door nadere bestudering kan echter veel van de verloren vorm en functie hervonden worden. Om deze
kennis aan een breder publiek over te dragen, wordt er soms voor gekozen om de
gevonden objecten geheel of gedeeltelijke te reconstrueren. Die reconstructies
hebben als doel om de vorm, functie en omvang van het archeologische monument
in zijn oorspronkelijk gestalte te verduidelijken (Van Ginkel en Cruysheer 2003: 52).
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Figuur 5.1
Jaarlijks aantal bezoeken aan vijf museaa met een omvangrijke archeologische collectie,
1992- 2003 (x 1000)
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a Allard Pierson Museum (Amsterdam), Nationaal Hunebedden Informatiecentrum (Borger), Rijksmuseum
van Oudheden (Leiden), Rijksmuseum voor Scheepsarcheologie (Ketelhaven; v/a 1998 NISA) en
Thermenmuseum (Heerlen).
Bron: CBS (op verzoek verstrekte gegevens)

Er zijn ook enkele archeologische reconstructieparken in Nederland, waarvan het
Archeon in Alphen aan den Rijn de bekendste is en, met ongeveer 150.000 bezoekers
per jaar, tevens de best bezochte. Vooral oudheidkundige reconstructies trokken
tussen 1996 en 2004 meer belangstellenden, maar ook het bezoek aan reconstructieparken zat in de lift (tabel 5.1).
De zichtbaarheid, herkenbaarheid en beleefbaarheid van veel archeologische monumenten zijn beperkt. Omdat zij grotendeels verscholen zijn onder het aardoppervlak,
zijn maatregelen nodig om deze monumenten onder de aandacht van het publiek
te brengen. Dergelijke maatregelen, zoals restauratie en informatievoorziening,
maken de ‘tijdsdiepte van het cultuurlandschap’ zichtbaar (Van Ginkel en Cruysheer
2003: 77). Bezoekers leren namelijk ontdekken hoe het landschap zich heeft ontwikkeld, door herkenning van variatie in vormen en patronen. Deze inspanningen zijn
niet vergeefs. Archeologische landschapselementen zijn blijkens tabel 5.1 de meest
bezochte archeologische presentaties. In 2004 zei 16% van de ondervraagden in het
jaar ervoor een archeologisch monument (niet noodzakelijkerwijs een monument in
de zin van de Monumentenwet) bezocht te hebben. Acht jaar eerder lag die belangstelling met 11% een stuk lager.
Dat ruim een kwart van de Nederlandse bevolking archeologische presentaties
bezoekt, wil nog niet zeggen dat de belangstelling onder alle bezoekers even groot
is. Het overgrote deel van de belangstellenden voor opgravingen en archeologische
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presentaties bestaat uit incidentele bezoekers, dat wil zeggen personen die in een
jaar hooguit drie presentaties bezoeken. Het gemiddelde aantal bezoeken per bezoeker lag met 1,8 iets lager dan het gemiddelde van de musea (2,2; zie tabel 3.7) en een
stuk lager dan dat van monumenten (5,1; zie tabel 4.2). Een veel kleinere, maar groeiende groep toont door een relatief hoge bezoekfrequentie een meer dan gemiddelde
belangstelling voor archeologie. In 1996 bracht iets minder dan 1% van de bevolking
een keer per kwartaal of vaker een bezoek. Acht jaar later was de omvang van die
groep gestegen tot ongeveer 2%.
Ook binnen de groep van geïnteresseerden kan nader onderscheid aangebracht
worden. Archeologie is in de eerste plaats een wetenschap die beoefend wordt door
een in omvang bescheiden beroepsgroep. In Nederland zijn ongeveer 1000 archeologen als professional werkzaam. Zij houden zich bezig met het opsporen, in kaart
brengen, opgraven, restaureren, tentoonstellen en beschrijven van bodemvondsten.
Daarnaast zijn anderen actief in adviesfuncties rond bescherming en beheer van
archeologische onderzoeksresultaten (Van Ginkel en Cruysheer 2003). De schattingen van het aantal amateurs die als vrijwilligers bij opgravingen enzovoort
betrokken zijn, lopen uiteen van 900 tot 4000 (in hoofdstuk 8 wordt hier nader
op ingegaan). Rond deze groep van actief betrokkenen is een bredere schil van
frequente bezoekers, die hun aandacht spreiden over de verschillende typen archeologische presentaties.
Tabel 5.2
Belangstelling voor archeologie, bevolking van 25 jaar en ouder, naar type archeologische
presentatie, minstens één bezoek in afgelopen 12 maanden, 1996 en 2004 (in procenten)
1996

2004

ten minste één archeologische presentatie (incl. opgravingen), enge definitiea

19

27

aantal bezoeken per 100 inwoners

30

52

frequente bezoekersb (%)

1

2

incidentele bezoekersc (%)

18

26

diversiteit bezoek onder bezoekers

1,3

1,5

aantal bezoeken per bezoeker

1,6

1,8

a
b
c

Bij archeologische exposities: ‘uitsluitend die in archeologische musea’. Bij zichtbare archeologische monumenten:
‘uitsluitend landschapselementen’.
4 x per jaar of vaker.
1-3 x per jaar.

Bron: NIPO (PBA’96); SCP (PBA’04)
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5.3

De samenstelling van het publiek

In vrijwel alle bevolkingsgroepen nam de belangstelling voor archeologie in de afgelopen jaren toe, het sterkst bij ouderen (tabel 5.3). Ook onder 25-34-jarigen steeg het
bezoek aan archeologische presentaties. Dit is opmerkelijk, niet omdat die stijging
groter is dan onder andere leeftijdsgroepen, maar omdat deze leeftijdsgroep bij de
musea en de monumenten juist meer wegbleef. Daarnaast blijkt ook op het terrein
van de archeologie de culturele belangstelling sterk met het opleidingsniveau samen
te hangen. Daarin is in de onderzochte periode geen verandering opgetreden. De
archeologische belangstelling is hoger onder mannen dan onder vrouwen, vooral
12
voor opgravingen en archeologische monumenten.
Ook de gezinssituatie is van invloed op het bezoek van archeologische monumenten. Paren zonder kinderen komen er meer dan alleenwonenden en gezinnen met
kinderen. In de afgelopen tien jaar is dat verschil groter geworden. De archeologische belangstelling in het algemeen varieert tevens naar regio. Vooral bewoners uit
de noordelijke provincies bezoeken archeologische presentaties, wat te maken zal
hebben met een groter aanbod aldaar (met name de hunebedden en terpen). In 2004
was dit verschil opmerkelijk groot. Een evidente reden voor deze grote belangstelling ligt niet voorhanden, anders dan dat men er in het dagelijks leven wellicht vaak
langskomt.
Tabel 5.3
Bezoek aan ten minste één archeologisch object of museum (enge definitie a ), bevolking van
25 jaar en ouder, naar persoonskenmerken, minstens één bezoek in afgelopen 12 maanden,
1996 en 2004 (in procenten)
1996

2004

bevolking vanaf 25 jaar

19

27

man

22

29

vrouw

16

25

25-34 jaar

17

24

35-44 jaar

21

25

45-54 jaar

22

27

55-64 jaar

22

30

C 65 jaar

14

30

lager onderwijs

11

17

vmbo (lbo/mavo)

14

22

havo, vwo, mbo

18

28

hbo, universiteit

33

39
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Tabel 5.3 (vervolg)
1996

2004

alleenwonend

16

24

paar zonder kinderen

20

30

gezin met kinderen

20

25

laag inkomen

12

24

middeninkomen

19

27

hoog inkomen

29

34

noordb

27

46

oostc

17

25

westd

20

27

zuide

15

20

a
b
c
d
e

Bij archeologische exposities: ‘uitsluitend die in archeologische musea’. Bij zichtbare archeologische monumenten:
‘uitsluitend landschapselementen’.
Groningen, Friesland en Drenthe.
Overijssel, Flevoland, Gelderland.
Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland.
Noord-Brabant en Limburg.

Bron: NIPO (PBA’96); SCP (PBA’04)

5.4

Context van het archeologiebezoek

Het bezoek aan een archeologische presentatie is geen geïsoleerde gebeurtenis. Op
ten minste twee manieren is het ingebed in een bredere context. De sociale context
geeft aan met wie deze activiteit ondernomen is en de temporele context maakt duidelijk welke activiteiten nog meer werden ondernomen op de dag van het bezoek.
Op basis van het Continu vrijetijdsonderzoek (cvto) is vast te stellen met welke
andere activiteiten het bezoek aan archeologische presentaties werd gecombineerd.
Dit onderzoek brengt onder meer in kaart hoeveel dagtochten Nederlanders maken,
wat zij tijdens die dagtochten doen en in wiens gezelschap zij die dag doorbrengen.
In de periode april 2004 – maart 2005 omvatte 0,26% van de dagtochtjes van respondenten een bezoek aan een archeologische presentatie. Omgerekend naar de totale
bevolking gaat het om ruim 1,6 miljoen dagtochtjes op een totaal van 620,5 miljoen.
In tabel 5.4 is weergegeven met welke andere culturele en niet-culturele activiteiten
de belangstelling voor archeologie wordt gecombineerd.
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Tabel 5.4
Bezoek aan archeologische vindplaatsen/oudheidkundige objecten als onderdeel van
dagtochten: combinatie met andere activiteiten, 2004/2005 (in procenten van het totaal aantal
dagtochten waarvan archeologiebezoek deel uitmaakte)
andere culturele activiteiten
ander erfgoed

47

w.v. musea

20

monumenten

11

beide

16

overige culturele activiteiten

12

één andere culturele activiteit

30

twee of meer andere culturele activiteiten

22

andere niet-culturele activiteiten
buitenrecreatie

64

waterrecreatie en -sport

1

zelf sporten

4

bezoek aan sportwedstrijden

2

wellness/beauty/ontspanning
bezoek attracties
bezoek evenementen (excl. culturele)

0
21
4

winkelen/funshoppen

16

uitgaan

28

overige hobby-/verenigingsactiviteiten/cursussen

42

één andere niet-culturele activiteit

59

twee of meer andere niet-culturele activiteiten

41

Bron: NBTC/NRIT/TNS NIPO (CVTO’04) SCP-bewerking

Net als bij de musea en de monumenten vindt een bezoek aan archeologische opgravingen en exposities niet in het luchtledige plaats. Vaak maakt een bezoek aan een
museum (20%), een monument (11%) en aan beide (16%) deel uit van een dagtochtje
waarin men met archeologie in aanraking komt. In nog eens 12% van de gevallen
staan er andere niet-erfgoedgerelateerde culturele activiteiten op het programma.
Alles bij elkaar is in meer dan de helft van de archeologiedagtochten sprake van een
of meer andere culturele activiteiten.
Buitenrecreatie is verreweg de belangrijkste niet-culturele activiteit die met het
bezoek aan archeologie wordt gecombineerd. Overige hobby’s, uitgaan, bezoek aan
attracties en winkelen maken ook vaak deel uit van zo’n dagtocht. Opnieuw is er in
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alle gevallen sprake van ten minste één niet-culturele activiteit waarmee het archeologiebezoek wordt gecombineerd.

Archeologiebezoek als sociale activiteit
Archeologie onttrekt zich niet aan de algemene regel (zie de eerdere twee hoofdstukken) dat erfgoed iets is wat je met anderen, meestal je naasten, bezoekt. Bijna een
derde van de bezoeken (32%) gebeurt samen met de partner. Ook kinderen (19%), het
hele gezin/familie (22%) en vrienden/kennissen (17%) vormen geliefd gezelschap.
Slechts in zo’n 14% van de archeologiebezoeken gaat men alleen op pad.

5.5

Archeologiebezoek in Europese vergelijking

In Eurostat-onderzoeken uit 2001 en 2003 is gevraagd naar het bezoek aan archeologische presentaties in de (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie. Op basis
van deze gegevens kunnen we de belangstelling voor archeologie van Nederlanders
vergelijken met die van andere eu-inwoners. Daarbij is gevraagd naar het bezoek
aan archeologische presentaties in de twaalf maanden voorafgaande aan het interview. In tabel 5.5 is bij de bezoekers een onderscheid gemaakt tussen de personen
die incidenteel (max. drie keer per jaar) gingen en die frequent (vier keer of vaker)
gingen.
In 2001 toonde ongeveer 13% van de toenmalige eu-inwoners belangstelling voor
archeologie. Het bezoek van de Nederlanders lag met 21% ruim boven dat in veel
andere Europese landen. Toch moest Nederland de inwoners van Denemarken en
Luxemburg voor laten gaan. In beide landen trok 25% van de bevolking er in 2001
op uit om de resultaten van archeologisch onderzoek te bekijken. In Duitsland en
Portugal was de belangstelling het kleinst.
De Eurostat-schatting van de omvang van de publieke belangstelling in Nederland (21% in 2001) ligt tussen die van landelijke onderzoeken (19% in 1996 en 27%
in 2004). De verschillen in meetinstrumenten en meetmomenten leiden hier niet tot
opmerkelijke discrepanties in uitkomsten. Dat geldt echter wel voor de schatting van
de omvang van de groep frequente bezoekers. Met 4% voor Nederland wordt die in
het Eurostat-onderzoek veel hoger geschat dan in het Nederlandse onderzoek (1% in
1996 en 2% in 2004). Een reden voor deze afwijking is echter moeilijk te geven.
Net als bij musea en monumenten, lag in 2003 in de toenmalige kandidaat-lidstaten de belangstelling voor archeologische opgravingen een stuk lager dan in de
eu-lidstaten in 2001; de enige uitzonderingen waren Cyprus, Malta en Slovenië. Het
aandeel frequente bezoekers in deze landen komt zelden boven de 1% uit. In vrijwel
alle landen zijn negen op de tien inwoners in het voorbije jaar niet naar een archeologische opgraving toe geweest.
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Tabel 5.5
Bezoek aan archeologische opgravingen, inwoners van EU-lidstaten (2001) en kandidaatlidstaten (2003), afgelopen 12 maanden (horizontaal gepercenteerd)
niet

1-3 keer

4 keer of vaker

EU-lidstaten (2001)
België

88

10

2

Denemarken

75

22

4

Duitsland

92

7

1

Finland

86

11

3

Frankrijk

88

9

3

Griekenland

78

17

5

Ierland

86

12

2

Italië

84

13

3

Luxemburg

75

20

5

Nederland

79

17

4

Oostenrijk

85

13

2

Portugal

91

8

0

Spanje

84

14

2

Verenigd Koninkrijk

87

11

2

Zweden

87

11

2

0

kandidaat-lidstaten (2003)
Bulgarije

98

2

Cyprus

82

16

1

Estland

95

4

1

Hongarije

91

8

1

Letland

96

4

1

Litouwen

94

5

1

Malta

90

7

3

Polen

95

4

1
0

Roemenië

99

1

Slovenië

88

10

2

Slowakije

94

5

0

Tsjechië

94

6

0

Turkije

97

2

1

Bronnen: Eurobarometers 56.0 (augustus/september 2001); CC-EB2003.1 (maart-mei 2003)
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5.6

Conclusie

Nederland is een dichtbevolkt land en is dat al lange tijd. Op vele plaatsen liggen
restanten van vroegere bewoning onder het aardoppervlak verborgen. Door opgravingen is veel kennis verworven over de leefwijze van onze voorouders. Veel bijzondere opgegraven voorwerpen worden in musea tentoongesteld. Soms worden
reconstructies van de overblijfselen gemaakt, om het publiek meer inzicht te geven.
Deze verschillende archeologische presentaties konden in de afgelopen tien jaar op
een groeiende publieke belangstelling rekenen. Vooral archeologiemusea, oudheidkundige reconstructies en archeologische monumenten trokken tussen 1996 en 2004
meer belangstellenden. In 2004 zei ruim een kwart van de bevolking een opgraving
of archeologische presentatie te hebben bezocht. Veelal waren dat incidentele bezoekers; een veel kleinere groep van ongeveer 2% van de bevolking bracht een keer per
kwartaal of vaker een bezoek.
Ook bij archeologische presentaties komen vaker hoogopgeleiden kijken dan
laagopgeleiden. In tegenstelling tot het bezoek aan musea bezoeken mannen vaker
een archeologische presentatie dan vrouwen. Inwoners van het noorden komen
veel vaker met archeologische presentaties in aanraking dan mensen uit de rest van
Nederland. De verschillen tussen leeftijdsgroepen wijzen op een vergrijzing van het
publiek. Waren in 1996 personen tussen de 35 en 65 jaar nog oververtegenwoordigd,
in 2004 waren dat de leeftijdsgroepen boven de 55 jaar.
De belangstelling voor archeologie ligt onder Nederlanders ruim boven het
gemiddelde van 13% in de eu15-landen. Volgens de meting van Eurostat ging 21%
van de Nederlanders in 2001 naar een archeologische presentatie. Alleen de Denen
en de Luxemburgers gingen vaker.
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Noten

1 In de archeologische wereld wordt fel gediscussieerd over de beste methode om de
kans op een vindplaats te bepalen. De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden
(ikaw) is gebaseerd op gegevens van al bekende vindplaatsen in combinatie met de
bodemkaart en de geologische kaart van Nederland. Critici pleiten ervoor om ook
culturele, sociale en economische factoren mee te laten wegen (Toebosch 2006).
2 Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek (rob) en het Nederlands Instituut voor Onderwater Archeologie (nisa).
3 De Archeologiebalans 2002 is ook integraal te raadplegen op www.archis.nl/ab2002.
4 Dit is een van de uitgangspunten van het Verdrag van Malta (zie ook noot 7).
5 Evenmin is hier bedoeld te zeggen dat alles wat onder de grond of onder water ligt,
veilig is. Groenewoudt et al. (1994) geven aan dat het bodemarchief hier en daar redelijk snel wordt aangetast. Ze halen instemmend Louwe Kooijmans (1992) aan, die het
heeft over ‘archeologische woestijnvorming’.
6 Met het Verdrag van Malta heeft de overheid een sterk instrument in handen om het
archeologisch onderzoek te steunen.
De overheidsteun voor de archeologie begon in 1947 met de oprichting van de Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek (rob), die onder meer belast werd
met de registratie van vondsten en vindplaatsen in Nederland. Deze dienst fuseerde
in maart 2006 met de Rijksdienst voor de monumentenzorg (rdmz). De nieuwe rijksdienst heet Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten (racm).
7 Kijkdagen worden door gemeenten of opgravende bedrijven georganiseerd. Ruwe
schattingen van de belangstelling komen op enkele honderden tot soms vele duizenden (Romeins schip Vleuten-De Meern) bezoekers. Een goed voorbeeld is het project
De Vergulde Hand in Vlaardingen, met een eigen nieuwsbrief; zie http://www.vlaardingen.nl/archeologie.
8 Dit zijn de enige twee echte archeologieparken. Verder zijn er wel her en der reconstructies van een of enkele boerderijen; o.a. natuurpark Flevoland, educatief erf
Apeldoorn.
9 Van hen zijn 124 archeoloog, van wie 74 in vaste dienst en 50 tijdelijk ingehuurd. Het
aantal overige personen (niet-archeologen) in vaste dienst of ingehuurd bedraagt 80.
Daarnaast zijn nog 94 personen via een gesubsidieerde baan (wiw- of id-regeling)
werkzaam bij de gemeentelijke archeologische diensten. Het aantal vrijwilligers en
amateurarcheologen dat zeer regelmatig meewerkt, bedraagt 282. In 2001 liepen 56
studenten stage bij een gemeentelijke archeologische dienst (De Ridder et al. 2003).
10 Omdat in de enquêtes naar leeftijd in klassen is gevraagd, waarbij de eerste samenvallende leeftijdsgrens op 25 jaar ligt, kunnen met betrekking tot ontwikkelingen alleen
uitspraken worden gedaan over personen van 25 jaar en ouder.
11 Mogelijk wil de ‘bodemverstoorder’ iets terugzien voor het in de opgravingen geïnvesteerde geld.
12 In het Bevolkingsonderzoek archeologie zijn gezinssituatie, geograﬁsche herkomst
en opleidingsniveau anders gemeten dan in het avo.
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6
6.1

Archieven
Het aanbod aan archieven

Inleiding: archieven in soorten en maten
Archieven zijn, samen met musea en bibliotheken, de bewaarplaatsen van onze cultuur. De taakverdeling tussen deze instellingen lijkt duidelijk: archieven zijn er voor
documenten, musea voor objecten, en bibliotheken voor boeken en andere media.
Ook wat betreft de publieksfunctie van deze instellingen lijkt er een duidelijk onderscheid te bestaan. Archieven zijn er voor genealogen en geschiedkundigen, terwijl
musea en bibliotheken het algemene publiek ten dienste staan.
De scheidslijnen zijn echter minder duidelijk dan geschetst. In archieven komen
naast documenten ook andere voorwerpen voor (Ketelaar 1993). Deze spelen niet
zelden een rol bij het interpreteren van de bijbehorende documenten. Dat is de reden
waarom ze in het archief opgenomen zijn. Het archief verzamelt, ordent, registreert,
conserveert en ontsluit documenten en objecten in een organisatie met als doel ‘vast
te leggen waarom, wanneer, in welke functie en door wie welke handelingen verricht
zijn’ (Ketelaar 1998: 6). Aldus spelen archieven een belangrijke rol in het reconstrueren van het verleden. En dit niet alleen vanuit het oogpunt van historische relevantie. Ook het rechtssysteem zou zonder archivering van bewijsstukken niet kunnen
functioneren.
Er zijn archieven in vele soorten en maten: openbare en particuliere, behorende
bij commerciële bedrijven en non-commerciële stichtingen en verenigingen, historische en nog bestaande. De openbare overheidsarchieven zijn onder te verdelen
naar bestuurslaag (rijk, provincies, gemeenten, en apart de waterschappen) en het al
dan niet gebundeld zijn van verschillende archieven in één institutie. Ook komt het
voor dat groepen documenten die inhoudelijk één geheel vormen, over verschillende
bewaarplaatsen zijn verdeeld. Een sprekend voorbeeld daarvan is het archief van de
Verenigde Oostindische Compagnie, dat op de Werelderfgoedlijst van historische
documenten voorkomt; de totale planklengte van dit archief bedraagt 4 kilometer (!)
en het is verdeeld over Jakarta, Den Haag, Kaapstad, Colombo, Madras en Londen.
In dit hoofdstuk kan het archievenbestand in Nederland niet uitputtend worden
behandeld. Vooral van bedrijfs-, verenigings- en (overige) particuliere archieven is
wel bekend dat ze er (moeten) zijn, maar zijn de omvang en de inhoud niet gedocumenteerd (‘een onmogelijke opgave’, zo stelt de Raad voor Cultuur 2005: 31). De
bespreking beperkt zich hier tot de rijksarchieven, waarvan in de achtereenvolgende
Archiefwetten van 1918, 1962 en 1995 is vastgelegd dat de overheid een bewaarplicht
heeft. Het gaat om archieven van openbare lichamen: gemeenten, provincies, het
rijk, de waterschappen en onder hen ressorterende diensten, zoals Rijkswaterstaat, rechtbanken en gevangenissen (Bos-Rops et al. 2005). Vanzelfsprekend gaat
de grootste belangstelling van de rijksoverheid uit naar het veiligstellen van deze
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archieven. De Raad voor Cultuur signaleert in een recent advies dat de contouren van
de overheid diffuser worden doordat overheidstaken vaker worden ondergebracht
bij private (maar wel met publieke middelen geﬁnancierde) instellingen. Daarnaast
laat de burger in zijn relatie met de overheid zijn stem steeds meer via niet-gouvernementele organisaties horen. Een ongewijzigde nadruk op overheidsarchieven in
het collectiebeleid zou betekenen dat een steeds omvangrijker wordend deel van het
collectieve geheugen verloren gaat. De Raad houdt daarom een pleidooi voor een
ruimer, integraal archiefbeleid: ‘Waarderen en selecteren van archieven kan niet
anders dan door maatschappelijke relaties bloot te leggen en van daaruit afwegingen te maken. Per saldo zal dat leiden tot een geringere toename van te bewaren
Nederlandse overheidsarchieven, meer aandacht voor het selectiebeleid van intergouvernementele en supranationale organisaties, en dan met name de eu, en een
opwaardering van archieven van particuliere en semi-publieke organisaties, van
groot tot klein’ (Raad voor Cultuur 2005: 21).

Openbare archief bewaarplaatsen: kerngetallen
De aanbeveling voor de toekomst van de Raad voor Cultuur laat de nadruk op de
overheidsarchieven tot dusver onverlet. In de Archiefwet van 1995 werd bepaald dat
alle archieven van de rijksoverheid ouder dan twintig jaar aan de Rijksarchiefdienst
moesten worden overgedragen. Dit betekende uiteraard een toename van de planklengte. Tegelijkertijd werden archiefbewaarplaatsen samengevoegd, een gevolg van
het samenvoegen van kleine gemeenten en waterschappen tot grotere eenheden. In
minder bewaarplaatsen zijn daarmee veel meer archiefstukken te vinden: tussen
1980 en 2000 daalde het aantal bewaarplaatsen met ruim de helft, terwijl de bezette
planklengte sterk groeide (tabel 6.1).
Bij deze en de volgende tabellen is een opmerking over de gedateerdheid van de kengetallen op haar plaats. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft na 2000 geen
nieuwe statistieken over archieven meer gepubliceerd. Dit houdt verband met een
bezuinigingstaakstelling die het cbs in de eerste jaren van de nieuwe eeuw boven
het hoofd hing. Anticiperend op de gevolgen daarvan kon het cbs niet anders dan
alle niet-wettelijk verplichte statistieken, waaronder die met betrekking tot cultuur,
terugschroeven. De musea is men in kaart blijven brengen, de archieven niet. Veel
van de kengetallen zijn van 2000 en derhalve ﬂink gedateerd. Met een telling van
archieven in de Almanak van het Nederlands Archiefwezen, die jaarlijks door de
beroepsvereniging van archivarissen gepubliceerd wordt (kvan 2006), hebben we
gepoogd de lacune enigszins te dichten.
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Tabel 6.1
Kerngegevens archiefbewaarplaatsen overheden in Nederland, 1980-2006

totaal
gemeentelijke archiefdiensten

1980

1985

1990

1995

2000

2006a

842

706

536

473

329

(122)
66

54

68

62

84

59

gemeentesecretarieën

517

435

349

300

203

.

streekarchiefdiensten

5

6

12

14

17

22

18

19

17

17

13

13

7

7

9

11

12

9

240

159

75

43

13

.

1

12

12

12

12

12

381

440

471

596

645

.

bezoekers (x 1000)

87

109

156

199

189

.

bezoeken (x 1000)

248

324

429

484

471

.

55

44

58

38

48

.

streekarchivariaten
waterschapsarchiefdiensten
waterschapssecretarieën
rijksarchieven/historische centra
bezette planklengte (x 1000m)

schriftelijke inlichtingen (x 1000)
.
a

Gegevens ontbreken.
Gebaseerd op eigen tellingen op basis van de Almanak van het Nederlands Archiefwezen (KVAN 2006).

Bron: CBS (StatLine.cbs.nl, geraadpleegd 9 december 2005); KVAN (2006) SCP-bewerking

Uit tabel 6.1 wordt ook duidelijk dat de aantallen bezoekers van deze archieven en
de bezoeken die zij brachten, sinds 1980 zijn verdubbeld. Sindsdien zijn de inspanningen om meer geïnteresseerden te winnen voor de archieven en hun collecties,
nog geïntensiveerd. Via ict-toepassingen, met name het op websites ontsluiten van
in archieven beschikbare informatie, wordt gepoogd het publieksbereik aanzienlijk te vergroten. In de beleidsbrieven eCultuur en Interactief Archief (OCenW 2002a en
2002b) en in het advies eCultuur: van i naar e van de Raad voor Cultuur (2003) werd
daar ook stevig op aangedrongen. De archiefsector zelf heeft meerdere onderzoeken laten uitvoeren hoe hij een groter publiek zou kunnen trekken (Van Dijken en
Stroeker 2003; Huizing en Smit-Kreetz 2005; Smit-Kreetz 2003). In de archiefsector
zijn daartoe initiatieven ontplooid zoals Genlias, een instellingen overkoepelende
website waar gegevens van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten uit verschillende regionale archieven virtueel zijn samengebracht (www.genlias.nl). Met andere
erfgoedsectoren wordt onder meer samengewerkt ten behoeve van de websites
geheugenvannederland.nl, cultuurwijs.nl en cultuurwijzer.nl. In hoofdstuk 7 zal
aan de virtuele dimensie (voor de archieven mede vormgegeven door de Taskforce
Digitale Toegankelijkheid Archieven) nader aandacht worden besteed. Recentelijk is
de nota Informatie op orde verschenen, waarin wordt stilgestaan bij de vraag hoe met
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name de digitale informatiehuishouding van overheidsinstellingen bewaard en op
termijn toegankelijk kan worden gemaakt (ocw 2006).

Regionale spreiding
Niettegenstaande de indruk dat er, door virtuele samenvoeging, geleidelijk één rijksarchief aan het ontstaan is, is het openbare archiefwezen in Nederland fysiek wel
degelijk naar regio gespreid. Ten eerste is er naast het Nationaal Archief (vóór 2002
het Algemeen Rijksarchief) in Den Haag, dat ook de archiefzorg voor de provincie
Zuid-Holland verricht, in elke provinciehoofdstad inmiddels een regionaal historisch centrum (rhc). Bij deze centra berusten de provinciale archieven en archieven
van rijks- en andere instellingen met een provinciale strekking. Ook komt het voor
dat lokale archieven van gemeenten en waterschappen in deze rhc’s zijn opgegaan.
Dit gebeurde vooral aan het eind van de negentiende en begin van de twintigste
eeuw (in de rijksarchieven waren de mogelijkheden tot bewaring beter). In elk van
de rhc’s is ook het complete bestand van de burgerlijke stand van de provincie te
vinden. Lokale bestanden worden gedubbeld om ook in het rhc een compleet overzicht te hebben (Bos-Rops et al 2005: 34, 38).
De gemeentelijke archieffunctie valt niet onder de rijksbevoegdheid. In 1851 werd
in de Gemeentewet bepaald dat de zorg voor het gemeentearchief bij de gemeentesecretaris berustte, onder toezicht van het college van B&W. In dat jaar waren er
overigens nog maar vier gemeentearchieven, in Leeuwarden, ’s-Hertogenbosch,
Kampen en Amsterdam. In 1910 waren het er al 31 en in 1942 38 (Bos-Rops et al.
2005: 24). In 2000 kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) op een aantal
van 203 archieven bij gemeentesecretarieën (tabel 6.2).
In sommige grotere gemeenten is de archiefzorg verzelfstandigd in een gemeentelijke archiefdienst. Aan het hoofd van zo’n dienst staat een gemeentearchivaris, die
ressorteert onder de gemeenteraad (en niet het gemeentebestuur c.q. de secretaris).
Dit duale stelsel bestaat tot op de dag van vandaag. In 2000 waren er 59 gemeentelijke archiefdiensten. In het oosten springt Gelderland eruit qua verhouding archiefdiensten/secretarieën. Het grootste aantal diensten in absolute zin is te vinden
in Zuid-Holland (13), terwijl in relatieve zin Noord-Brabant de lijst aanvoert (8 bij
2 secretarieën; tabel 6.2).
De gemeentelijke autonomie lijkt de laatste decennia wel minder groot te worden. De
tellingen op basis van de Alm anak van het Nederlands Archiefwezen (kvan 2006)
wekken de indruk dat deze trend sinds 2000 heeft doorgezet. Veel lokale archieven
worden uit efﬁciencyoverwegingen samengevoegd en/of tot regionale historische
centra (rhc’s) omgevormd. Dit is te zien in tabel 6.1: de aantallen gemeentearchieven en archieven in gemeentesecretarieën nemen duidelijk af. De archieven verdwijnen uiteraard niet, maar worden samengevoegd in streekarchieven en -archivariaten.
Het verschil is dat er bij streekarchieven een centraal depot is, terwijl bij de archivariaten de archivaris langs de aangesloten gemeentearchieven reist (Bos-Rops et al.
2005: 26).
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Tabel 6.2
Openbare archiefbewaarplaatsen naar regio en soort, 2000
gemeente

streek

waterschap

archief- secredienst tarie

archiefdienst archivariaat b

archief- secredienst tarie

a

17

13

12

13

rijk
12

60

–

1

3

2

3

73

36

1

6

1

6

3

66

25

66

11

4

8

1

4

119

17

41

5

2

–

4

2

71

Groningen

2

23

–

–

1

1

1

28

Friesland

1

26

–

1

1

–

1

30

Drenthe

1

11

–

–

1

1

1

15

Overijssel

3

22

–

–

–

2

1

28

Nederland

59

203

noordc

4

oostd

13

weste
zuidf

totaal
329

Flevoland

–

4

–

–

–

1

1

6

Gelderland

10

10

1

6

1

3

1

32

Utrecht

2

4

1

3

–

–

1

11

Noord-Holland

3

5

6

1

1

–

1

17

13

49

4

–

6

–

1

73

Zeeland

7

8

–

–

1

1

1

18

Noord-Brabant

8

2

5

2

–

1

1

19

Limburg

9

39

–

–

–

3

1

52

Zuid-Holland

a
b
c
d
e
f

Rijksarchief of historisch centrum.
Decentrale archiefbewaarplaatsen die beheerd worden door een ‘rondreizende’ archivaris.
Groningen, Friesland en Drenthe.
Overijssel, Flevoland, Gelderland.
Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland.
Noord-Brabant en Limburg.

Bron: CBS (StatLine.cbs.nl, geraadpleegd 9 december 2005)

Net als bij de gemeenten is er bij de waterschappen een onderscheid te maken tussen
archieven die onder het secretariaat vallen en aparte archiefdiensten. Ook hier
beschikken de grotere waterschappen in de (lager gelegen) kustprovincies veelal
over een archiefdienst, terwijl de kleinere waterschappen het archief bij de secretarie
hebben ondergebracht.

Openbaarheid, toegankelijkheid en dienstverlening
Waar bij musea, monumenten en archeologische vindplaatsen de toegankelijkheid
voor het publiek vooral op praktische grenzen stuit (niet alle objecten uit de collectie kunnen worden tentoongesteld, er wonen mensen in het monument, archeo134
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logen zijn nog bezig met het zorgvuldig bloot- en vastleggen), wordt bij archieven
de toegankelijkheid begrensd door wettelijke bepalingen en praktische redenen
(achterstand in de verwerking). De Archiefwet 1995 bepaalt dat al wat er bij archiefbewaarplaatsen van de overheid berust, openbaar is. Maar de kwestie is dat niet
alles naar de archieven wordt overgebracht. Weliswaar is de wettelijke overbrengingstermijn met diezelfde wet teruggebracht van vijftig naar twintig jaar, wat een
aanzienlijke verruiming van de openbaarheid van rijksdocumenten betekent. Maar
lang niet alle documenten worden na twintig jaar meteen naar die bewaarplaatsen overgebracht. Zo worden geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters pas na
respectievelijk honderd, vijfenzeventig en vijftig jaar openbaar, notariële archieven
na vijfenzeventig jaar en testamenten na honderd jaar (Bos-Rops et al 2005: 45, 114).
Toegankelijkheid van archieven wordt verder beperkt door nadere regels die de archivaris stelt. Zo kunnen de staat waarin een archiefstuk verkeert en andere praktische
belemmeringen raadpleging ervan in de weg staan. Nadere regels over toegankelijkheid van archiefstukken houden tevens verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wet openbaarheid van bestuur (wob) en de daarop gebaseerde
jurisprudentie regelt de toegankelijkheid van overheidsstukken die nog niet in de
archiefbewaarplaatsen zijn ondergebracht. Met een beroep op de wob is het met
name journalisten meer dan eens gelukt ‘in het algemeen belang’ toegang te krijgen
tot materiaal dat de overheid liever (nog) niet wilde afstaan.
Over archivarissen bestaat het beeld dat zij meer geïnteresseerd zijn in hun collecties zelf dan in het tonen ervan aan het publiek. Als dat beeld ooit al recht heeft
gedaan aan de werkelijkheid, dan lijken de cbs-cijfers aan te geven dat de archivarissen het thans weten te logenstraffen, door een groeiend publiek te trekken. Uit
tabel 6.1 bleek al dat het aantal bezoekers en door hen afgelegde bezoeken in de
periode 1980-2000 is verdubbeld. Tabel 6.3 laat zien hoe de situatie er in het laatste
meetjaar (2000) uitzag.
De tijd dat je alleen op afspraak bij een archief terecht kon, is wel voorbij. Beperkingen in dit opzicht zijn er alleen bij gemeente- en waterschapssecretarieën, die
vaak niet over een studiezaal en/of historische bibliotheek beschikken. In het Nationaal Archief en de rhc’s (in tabel 6.3 samengevoegd onder het kopje ‘rijk’) is dat wel
het geval. Deze instellingen beschikken naast deze faciliteiten voor de archiefvorsers, ook over expositieruimten voor een breder publiek en zij zijn tijdens kantooruren toegankelijk. De permanente tentoonstelling ‘De verdieping van Nederland’
met topstukken uit het Nederlandse verleden, die sinds 2005 verzorgd wordt door
het Nationaal Archief in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek, ligt in het
verlengde van het streven naar een breder publiek van historisch geïnteresseerden.
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Tabel 6.3
Openingstijden en toegankelijkheid van openbare archiefbewaarplaatsen en hun collecties, 2000
(in % en uren per week)
gemeente

streek

waterschap

archief- secre- archief- archi- archief- secreb
dienst tarie
dienst variaat dienst tarie

rijk

a

totaal

archief
vaste openingstijden (%)

98

74

100

92

w.v. ook op afspraak toegankelijk (%)

40

85

7

2

26

–

31

19

alleen op afspraak toegankelijk (%)
open (uren per week)

67

23

100

79

61

75

92

25

70

8

33

77

–

21

36

33

23

6

41

23

archiefstukken
via inventarislijst (%)

54

73

45

70

73

82

69

68

via plaatsingslijst (%)

23

12

38

16

13

10

24

16

niet toegankelijk (%)

23

15

16

14

14

8

8

16

restauratie/conserveringsatelier (%)

18

1

24

9

8

–

92

9

expositieruimte (%)

36

4

20

26

17

–

75

14

faciliteiten

historische bibliotheek (%)
studiezaal (%)
aantal plaatsen (x 1000)
2

oppervlakte (x 1000 m )
a
b

83

18

100

74

75

27

100

42

100

42

93

100

92

8

100

60

1,2

0,8

0,5

0,4

0,1

0

1,2

4,3

5,4

3,3

1,9

2

0,3

0,1

4,7

17,7

Rijksarchief of historisch centrum.
Decentrale archiefbewaarplaatsen die beheerd worden door een ‘rondreizende’ archivaris.

Bron: CBS (StatLine.cbs.nl) geraadpleegd 9 december 2005

6.2

Trends in bereik en intensiteit van bezoek

Waarom gaan mensen naar een archief? Er zijn verschillende groepen te onderscheiden, die uiteenlopende beweegredenen hebben. Ten eerste zijn er de professionele
geschiedvorsers, deels in opleiding, die voor hun werk zijn aangewezen op de dienstverlening van archieven. Ook andere professionals, zoals journalisten, zijn voor hun
werk in archieven te vinden. In de wet- en regelgeving over archieven voeren deze
beroepen, gezien het belang van hun werk voor het algemeen belang, de boventoon.
Al met al gaat het hierbij om een groep van beperkte omvang. Een in kwantitatieve
zin belangrijkere groep wordt gevormd door de amateurhistorici. Dit zijn mensen die
zich uit liefhebberij bezighouden met de geschiedenis van hun eigen familie (genealogen), of van de plaats, buurt of straat waar ze vandaan komen of waar ze nu wonen.
Anderen willen een bepaalde episode uit de geschiedenis nader uit de doeken doen
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voor bijvoorbeeld een lokale historische vereniging (heemkundekring). De grotere
archieven hebben op hen de grootste aantrekkingskracht (tabel 6.4).
Tabel 6.4
Dienstverlening van archiefbewaarplaatsen naar grootte, 2000
beschikbare planklengte (meter)
0-1000

1000-2500

2500+

totaal

aantal bezoeken (x 1000)

42,3

99,9

329,1

471,3

totaal aantal bezoekers (x 1000)

25,0

37,3

126,5

188,8
99,0

genealogisch onderzoek

10,4

16,5

72,1

overig onderzoek

6,0

11,0

49,0

67,0

ambtelijke informatie

8,5

8,8

5,5

22,8

totale informatie per brief/fax (x 1000)

5

7

23

35

genealogisch onderzoek

3

4

16

23

overig onderzoek

2

2

5

9

ambtelijke informatie

0

0

1

2

totale informatie per mail (x 1000)

2

1

11

13

genealogisch onderzoek

0

0

6

6

overig onderzoek

0

0

4

5

ambtelijke informatie

1

0

1

2

beschikking eigen website (%)
aantal hits algemene pagina’s (x 1000)
aantal hits themapagina’s (x 1000)

9

16

54

15

59

220

2120

2400

6

8

156

170

Bron: CBS (StatLine.cbs.nl) geraadpleegd 9 december 2005; SCP-bewerking

Zo’n twee derde van de bezoekers en de door hen afgelegde archiefbezoeken betreft
de grootste archieven, met archiefstukken die tezamen ten minste 2,5 kilometer aan
planklengte beslaan. Het aantal bezoeken aan de websites van deze grootste archieven, uitgedrukt in hits op algemene en themapagina’s van de sites, lag in 2000 zelfs
boven de 90% van alle virtuele archiefbezoeken. In dat jaar boekten de archieven
gezamenlijk 2,5 miljoen hits op hun websites.
Genealogen vormden, met bijna 100.000 bezoekers, in 2000 ruim de helft van de
totale bezoekersgroep. Twee derde van de schriftelijke verzoeken om inlichtingen
per brief of fax, en de helft van de verzoeken per e-mail was van hen afkomstig. Zij
bezochten vooral de grotere archieven. De 23.000 ambtelijke verzoeken om inlichtingen van vermoedelijk vooral beroepsmatig karakter, gingen vaker uit naar kleinere
(gemeente)archieven. Het overige historisch onderzoek, waarvoor 67.000 bezoekers
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naar de archieven kwamen, vond, net als het genealogisch onderzoek, voornamelijk
in de grootste archieven plaats.
Naast deze tellingen aan de poort door de archieven zelf, waarop de cbs-cijfers
zijn gebaseerd, kan ook worden beschikt over gegevens uit bevolkingsonderzoek van
het scp. Sinds 1995 bevat het avo-onderzoek een vraag naar archiefbezoek. Daaruit
wordt allereerst duidelijk dat het bereik van de archieven een stuk lager ligt dan dat
van musea, monumenten en archeologie. Dit heeft natuurlijk te maken met het gegeven dat archieven veel minder dan de andere erfgoedsectoren een publieksfunctie
vervullen (tabel 6.5).
Tabel 6.5
Archieven: deelname, aandeel frequente en incidentele bezoekers, en aantal bezoeken per
bezoeker, bevolking van 16 jaar en ouder, afgelopen 12 maanden, 1995-2003 (in procenten)
1995

1999

2003

2,9

2,4

3,3

aantal bezoeken per 100 inwoners

.

7

10

frequente bezoekersa (%)

.

0,6

1,0

incidentele bezoekersb (%)

.

1,8

2,3

aantal bezoeken per bezoeker

.

2,7

3,2

deelname (%)

a
b

Eén keer per kwartaal of vaker.
Minder dan één keer per kwartaal.

Bron: SCP (AVO’95-’03)

Bij de vraag aan de respondenten wordt het archiefbezoek niet beperkt tot overheidsarchiefbewaarplaatsen. Een vergelijking van het aantal bezoekers in 2000 uit
tabel 6.4 (189.000) met de dichtstbij gelegen schatting (1999) op basis van het avo,
geeft aan dat ruim een derde van de archiefbezoeken particuliere archieven betreft.
Dat lijkt aan de hoge kant, maar bedacht moet worden dat er zich onder de particuliere archieven, voor historisch geïnteresseerden enkele belangrijke en/of aantrekkelijke bevinden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de archieven van het Koninklijk
Huisarchief in Den Haag, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en
het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (beide in Amsterdam), het
Letterkundig Museum (Den Haag), het Historisch Documentatiecentrum voor het
Nederlands Protestantisme (Amsterdam), het Katholiek Documentatiecentrum (Nijmegen) en het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen).
Ook (audio)visuele archieven wegen hier mee, zoals die van het Nederlands Instituut
voor Beeld en Geluid (Hilversum), het Nederlands Filmmuseum (Amsterdam) en het
Nederlands Foto Instituut (Rotterdam).
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Een andere indicatie dat de avo-schatting niet heel ver aﬂigt van die van het cbs, is
die van het gemiddelde aantal bezoeken per bezoeker. Bij de archiefbewaarplaatsen
van de overheid (471.000 bezoeken van 189.000 bezoekers) ligt dit aantal op 2,5. In
het avo-onderzoek gaven de archiefbezoekers in 1999 een gemiddelde van 2,7 aan.
In 2003 was zowel het percentage bezoekers als het aantal bezoeken dat zij aﬂegden
overigens behoorlijk gestegen (tabel 6.5). Zowel frequente als incidentele bezoekers
kwamen er vaker dan 1999. Daarbij moet wel worden bedacht dat het deelnamepercentage in 1995 hoger lag dan vier jaar later. Maar het cijfer voor 2003 lag ook hoger
dan dat in 1995, zodat er wel degelijk sprake is van een stijging in de belangstelling
voor archieven.

6.3

Archief bezoek naar achtergrondkenmerken

De vraag dringt zich vervolgens op wie die honderdduizenden archiefbezoekers
zijn. Voor een groot deel zijn het mensen die uit liefhebberij de gang naar het archief
maken. Welke groepen in de bevolking betreft het dan vooral?
Terwijl veruit de meeste culturele instellingen een overwegend vrouwelijk publiek
hebben, trekken archieven (en archeologie, zie hoofdstuk 5) meer mannelijke bezoekers aan (zie Van den Broek et al. 2005). In 2003 betrof het 3,8% van de mannen van
16 jaar en ouder tegenover 2,8% van de vrouwen (tabel 6.6).
In de leeftijdsopbouw worden er verschuivingen zichtbaar. Waren in 1995 overwegend gepensioneerden tussen de 65 en 79 jaar in de archieven te vinden, anno
2003 voeren de 50-64-jarigen de boventoon. Hun deelnamepercentage is geleidelijk
gestegen, terwijl dat van de oudere groep is gedaald. In de andere leeftijdsgroepen
is een wat grilliger patroon zichtbaar, dat niet eenvoudig is te interpreteren, maar
wel een afspiegeling is van de schommelende deelnamecijfers onder de bevolking
als geheel. De sprong in het archiefbezoek van 16-19-jarigen is waarschijnlijk een
toevalsﬂuctuatie in het kleine aantal respondenten in die groep.
Archieven trekken vooral hoger opgeleiden aan. Het betreft natuurlijk het werkterrein bij uitstek van academisch geschoolde historici, die tijdens hun opleiding
met het reilen en zeilen in archieven vertrouwd zijn geraakt. Voor een ander deel
houdt een langere schoolloopbaan automatisch in dat men langer met geschiedenisonderwijs is bezig geweest. En naarmate men meer van de geschiedenis weet, is
het inpassen van nieuwe kennis makkelijker en geeft het meer bevrediging (Ganzeboom 1984). Binnen de erfgoedsector zijn de verschillen naar opleidingsniveau bij de
archieven het grootst (Van den Broek et al. 2005: 98). In de hier beschreven periode
werden de verschillen eerst wat kleiner en vervolgens weer groter, zodat er per saldo
niet veel veranderde, al werden de verschillen iets groter.
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Tabel 6.6
Archieven: deelname naar persoonskenmerken, bevolking van 16 jaar en ouder, afgelopen
12 maanden, 1995-2003 (in procenten)
1995

1999

2003

2,9

2,4

3,3

man

3,0

2,9

3,8

vrouw

2,9

1,8

2,8

deelname (%)

16-19 jaar

1,0

1,5

5,7

20-34 jaar

2,8

1,9

2,9

35-49 jaar

3,3

1,9

3,0

50-64 jaar

3,0

3,5

4,3

65-79 jaar

3,7

3,1

2,8

≥ 80 jaar

1,2

1,7

0,7

lager onderwijsa

1,6

1,7

0,8

vmbo (lbo/mavo) a

2,0

1,8

2,0

havo, vwo, mboa

3,6

2,4

2,6

a

6,0

4,1

6,6

hbo, universiteit
inwonend kind

1,7

1,6

4,5

alleenwonend, tot 40 jaar

5,3

3,4

5,8

paar, tot 40 jaar

3,4

2,0

3,2

gezin met kind(eren) t/m 6 jaar

2,1

1,6

1,9

gezin, kind(eren) vanaf 7 jaar

2,8

2,1

2,9

paar, vanaf 40 jaar

3,4

3,3

3,6

alleenwonend, vanaf 40 jaar

2,7

2,4

2,9

Nederlands

2,9

2,5

3,1

Turks, Marokkaans

1,1

1,5

2,7

Surinaams, Antilliaans, Arubaans

2,6

0,7

1,1

overigen

3,4

2,0

5,7

G4

4,1

3,2

6,1

overige gemeenten > 100.000

3,7

2,0

3,4

gemeenten < 100.000

2,6

2,3

2,8

a

Hoogste voltooide of huidige opleidingsniveau, bevolking van 20 jaar en ouder.

Bron: SCP (AVO’95-’03)
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Wanneer de verschillende levensfasen in ogenschouw worden genomen, valt op dat
het archiefbezoek onder thuiswonende kinderen ﬂink is gegroeid (maar het gaat
hier nogmaals om een klein aantal), en in wat bescheidener mate ook onder jonge
alleenstaanden. Aangezien de vraag naar archiefbezoek alleen is voorgelegd aan
mensen vanaf 16 jaar, betreft het vooral scholieren in de hoogste klassen van het
voortgezet onderwijs en studenten. De toename is statistisch niet hard te maken,
maar zou deels veroorzaakt kunnen zijn door het meer activerende onderwijs in het
kader van het studiehuis en studentactiverend onderwijs aan de universiteiten.
In het onderzoek Leefsituatie allochtone stedelingen (las’04) is geen vraag
opgenomen over het bezoek aan archieven. Het avo-onderzoek bevat uiteraard ook
gegevens over culturele achtergrond, maar omdat dat onderzoek geheel in het Nederlands is afgenomen, ontbreken in die steekproef de veelal oudere allochtonen die het
Nederlands niet voldoende machtig zijn. De percentages in tabel 6.6 zijn daardoor
hoogstwaarschijnlijk overschattingen van het werkelijke aandeel archiefbezoekers onder de verschillende etnische groepen. Volgens de cijfers hebben Turken en
Marokkanen aan de ene kant, en Surinamers en Antillianen/Arubanen aan de andere
kant, tussen 1995 en 2003 stuivertje gewisseld. Onder de laatstgenoemden is het
archiefbezoek gedaald, terwijl het onder Turken en Marokkanen lijkt te zijn toegenomen (maar vanwege de geringe aantallen in de steekproef is de stijging niet signiﬁcant). Mogelijk proﬁteren de Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen, die relatief
jong zijn en nog in het onderwijssysteem zitten, van het eerdergenoemde activerende
onderwijs. Opmerkelijk is verder de stijging onder de overige, voornamelijk westerse
allochtonen, onder wie Nederlanders met een achtergrond in voormalig NederlandsIndië. Deze groep, gemiddeld van gevorderde leeftijd, is kennelijk op zoek naar de
culturele wortels. Ook onder autochtone Nederlanders stijgt het archiefbezoek.
In de grote steden ligt het archiefbezoek hoger, wat waarschijnlijk te maken heeft
met de nabijheid van grote en voor historisch werk interessante archieven aldaar. De
stijging tussen 1999 en 2003 heeft zich vooral in de G4 afgespeeld, maar ook elders
ging men vaker naar het archief.

6.4

Conclusie

De planklengtes in de Nederlandse overheidsarchieven groeien, mede door de
Archiefwet van 1995, die de overbrengingstermijn verkortte van vijftig naar twintig
jaar. Het aantal archieven of archiefdiensten neemt echter af. Op regionaal niveau
vindt een proces van centralisatie plaats naar zogenaamde streekarchieven en -archivariaten, en regionale historische centra (waarin archieven samengaan met musea
en/of bibliotheken). Behoudens de (kleine) gemeente- en waterschapssecretarieën is
de toegankelijkheid van archieven voor het publiek goed te noemen: bijna overal kan
men zonder afspraak tijdens kantooruren terecht, en zijn er een studiezaal en een
historische bibliotheek. Het grootste deel van de archiefstukken is toegankelijk.
Het aantal bezoekers en de door hen afgelegde bezoeken is tussen 1980 en
1995 ongeveer verdubbeld, maar tussen 1995 en 2000 weer iets gedaald. OverheidsArchieven
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archiefbewaarplaatsen trokken rond 2000 een kleine 200.000 bezoekers per jaar
(cbs). Inclusief de particuliere archieven gaat het om 300.000 bezoekers (scp). Een
groot deel (de helft van de 200.000 overheidsarchiefbezoekers) komt voor genealogisch onderzoek. De grote overheidsarchieven trekken het merendeel van de bezoekers. In 2000 waren er 35.000 schriftelijke verzoeken om inlichtingen (brief/fax),
13.000 verzoeken per e-mail en 2,5 miljoen hits op de websites van deze archieven.
Helaas is de tijdreeks in de archiefstatistieken van het cbs na 2000 niet gecontinueerd, zodat recente tellingen ontbreken. Op basis van steekproefonderzoek zijn er
wel recentere gegevens verzameld (2003). Archieven worden vaker door mannen
dan door vrouwen bezocht. Anno 2003 zijn het de jongere ouderen (50-64 jaar) die
relatief het vaakst in de studiezalen zijn te vinden. De stijging onder thuiswonende
jongvolwassenen is opmerkelijk en houdt misschien verband met het studiehuis
in het voortgezet onderwijs en studentactiverend onderwijs aan de universiteiten.
Vermoedelijk is het onderwijs ook oorzaak van de kennelijke (maar niet-signiﬁcante)
stijging onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders.
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Deel III
Cultuurhistorische belangstelling via de
media en in verenigingsverband

7

7.1

Cultuurhistorische belangstelling via media en
internet
Inleiding: meer erfgoed in de media

Wie belangstelling heeft voor cultuurhistorie hoeft niet naar culturele instellingen of
erfgoedlocaties toe te gaan, maar kan ook terecht bij de media, zowel de oude als de
nieuwe. Van oudsher bieden gedrukte media veel informatie over kunst en cultureel
erfgoed. Via televisie en radio kunnen geïnteresseerden belangwekkende informatie
over cultuur opdoen, en door de verspreiding van internet onder grote delen van de
bevolking is het te raadplegen informatieaanbod nog veel groter geworden.
Media kunnen de historische belangstelling stimuleren. Ze zijn een doorgeeﬂuik
van kunst en cultuur, doordat ze die toegankelijk maken in de huiselijke omgeving.
Door hiervan gebruik te maken kunnen belangstellenden hun informatiebehoeften vanuit huis bevredigen en hun culturele competentie vergroten. Verder bieden
media ook praktische informatie over kunst en cultuur middels hun cultuurpagina’s,
-programma’s en -agenda’s. Hierdoor zijn de media een etalage van culturele instellingen, en is het voor culturele instellingen aantrekkelijk om in die etalage te staan.
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw staat digitalisering van cultureel
erfgoed hoog op de beleidsagenda. Collecties worden in digitale vorm omgezet,
waardoor afbeeldingen van objecten, ook uit het depot, breed toegankelijk gemaakt
worden. Dit maakt het ook makkelijker om, via het net, gedigitaliseerde objecten uit
verschillende instellingen met elkaar te vergelijken. De presentatie van erfgoed op
internet kan een behoorlijke uitbreiding van het publieksbereik gaan betekenen.
In dit hoofdstuk gaan we nader in op de rol van de media in de cultuurhistorische
belangstelling. Na een korte bespreking van de plaats van het cultureel erfgoed in
het media-aanbod, peilen we in paragraaf 7.3 het bereik en de intensiteit van mediaen internetgebruik over het verleden en de veranderingen hierin. In paragraaf 7.4
komen de achtergrondkenmerken van de gebruikersgroep aan bod, waarna in paragraaf 7.5 de onderlinge samenhang in de publieke belangstelling voor tastbaar en
gemedieerd erfgoed bekeken wordt.

7.2

Het cultuurhistorische aanbod in gedrukte, audiovisuele en nieuwe media

Gedrukte media
In de periode 1965-1990 hield de aandacht voor cultuur in de landelijke dagbladen
gelijke tred met de groei van het aantal redactionele pagina’s. Na 1990 begon die
aandacht echter te tanen. Op de cultuurpagina’s groeide de aandacht voor populaire
cultuur, zoals ﬁlm en popmuziek, maar ook voor literatuur en dans. De redactionele interesse, uitgedrukt in het aantal pagina’s, voor toneel en klassieke muziek
kon geen gelijke tred houden met de groei van de omvang van de kranten als geheel
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(Janssen 1996). In de jaren negentig verschoof de balans verder in de richting van de
populaire cultuur. Het maandelijks aantal recensies over beeldende kunst en podiumkunsten in het Algemeen Dagblad, de Volkskrant, nrc Handelsblad, Het Parool en Trouw
daalde tussen 1991 en 2001 van ruim 350 naar 250 (Stuivenberg 2002). Vooral het ad,
Het Parool en Trouw schudden hun culturele kleed af; nrc Handelsblad en de Volkskrant
wisten het aantal recensies op niveau te houden.
Meegroeien met de toename van de omvang van kranten betekent dat er in de loop
van de tijd meer artikelen over cultuur zijn verschenen. Helaas is in de inventarisaties
van Janssen (1996) en Stuivenberg (2002) niet expliciet naar erfgoed gekeken. In de
kranten is de aandacht voor kunstmusea altijd groter geweest dan die voor andere
typen musea. Artikelen over kunsttentoonstellingen zijn er dan ook met enige regelmaat te lezen. De toenmalige Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek
(rob) heeft in de jaren negentig de berichtgeving over archeologie laten inventariseren. In de krant bleken regelmatig berichten over archeologische vondsten en opgravingen te verschijnen. In de lokale, regionale en landelijke pers verscheen wekelijks
een redelijk constant aantal van ongeveer 18 unieke berichten (rob 2002). Voor zover
bekend, zijn er in de andere erfgoedsectoren geen vergelijkbare inventarisaties uitgevoerd. Ook over cultureel erfgoed in tijdschriften zijn geen gegevens bekend, net zo
min als over de advertentieruimte voor cultuuruitingen in kranten en tijdschriften of
over de mate waarin artikelen en advertenties over cultuuruitingen gelezen worden.

Televisie en radio
Bijna alle Nederlanders kijken televisie en in principe zouden tv-programma’s over
cultureel erfgoed een groot deel van de bevolking kunnen bereiken. Veel televisieprogramma’s met verdiepende informatie over kunst en cultureel erfgoed zijn echter
aan het einde van avond geprogrammeerd (en moeten dan worden opgenomen en
later bekeken, wat er nog wel eens bij in wil schieten). Dat tijdstip is natuurlijk mede
het gevolg van de relatief kleine omvang van de groep geïnteresseerden, maar het
maakt het kijken er voor minder sterk geïnteresseerden niet aantrekkelijker op. Ook
in populaire programma’s wordt soms publiciteit gegeven aan tentoonstellingen en
dergelijke. Deze programma’s hebben dan wel minder diepgang, maar ze bereiken
wel een groter publiek dan de kunstprogramma’s. Een mooi voorbeeld van een
programma waarin de historie van oude gebouwen verteld wordt in combinatie met
de restauratieproblemen en bewonersherinneringen, is Bankgiroloterij Restauratie. In
de herfst van 2006 en 2007 zendt de avro dit programma uit, waarvoor historische
gebouwen zijn geselecteerd die wachten op grondig herstel. Conform de trend naar
meer interactiviteit, mag de kijker bepalen welke panden doorgaan naar de ﬁnale. In
een live-uitzending wordt vervolgens de winnaar gekozen, die een prijs van 1 miljoen
euro mag ontvangen om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Verdere relevante
ontwikkelingen zijn het digitale themakanaal van de publieke omroep over geschiedenis, dat ook op internet wordt ondersteund.
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De publieke omroep als geheel heeft de wettelijke taak om 25% van de zendtijd
te besteden aan cultuur, waarvan 12,5% aan kunst. Voor de omroep Nederlandse
Programma Stichting (nps) zijn die percentages respectievelijk 40 en 20%. Wat
precies onder kunst en cultuur valt, is vastgelegd in de zogenaamde mjb-indeling
(tk 2001/2002). Deze indeling bevat uitgewerkte regels voor het toekennen van de
predicaten ‘cultuur’ en ‘kunst’ aan programma’s. Zo kan een programma tot cultuur
en/of kunst worden gerekend vanwege de inhoud (onder andere kunst en media,
levensbeschouwing en religie, geschiedenis en archeologie, kerkdienst), maar ook
vanwege de vorm (documentaire, al dan niet ‘kunstzinnig’). De Visitatiecommissie
landelijke publieke omroep constateerde dat de omroepen in 2001 en 2002 aan hun
wettelijke eisen hadden voldaan (de nps zelfs ruimschoots), maar sprak zich toch uit
voor de ontwikkeling van een ‘meer helder en transparant instrument’, aangezien de
indeling nogal eens tot discussies leidde (Visitatiecommissie 2004: 77). In 2004 werd
de 12,5% kunst overschreden (14%), maar in 2005 kwam het percentage ondanks een
groter aantal aan kunst gewijde uren uit op 11,8. Oorzaak hiervoor was de uitbreiding van de zogenaamde nachtcarrousel, met herhalingen van het nos-Journaal en
nova, waardoor het totale aantal zenduren sterk toenam (ocw 2007: 162).

Internet
Via internet is inmiddels veel informatie uit de verschillende sectoren van cultureel
erfgoed toegankelijk: vrijwel alle instellingen hebben hun eigen website en ook zijn
steeds meer collecties van archieven, musea en archeologische instellingen digitaal
te raadplegen. Dergelijke bestanden zijn soms alleen lokaal en niet via het internet
op te vragen. In de cultuurtoeristische sector kan het publiek verder gebruik maken
van bijvoorbeeld personal digital assistants (pda’s) met informatie over de bezienswaardigheden, al dan niet verrijkt met een gps-systeem.
Tot voor kort bestond het aanbod van informatie over cultureel erfgoed op
internet vooral uit eenvoudige websites van archieven, archeologische instellingen,
musea of monumenten. In 2002 schreven Broekhuizen en Huysmans (2002) dat
veel Nederlandse musea op hun websites met name praktische informatie over het
museum aanboden, bedoeld voor potentiële bezoekers. De grotere musea gingen
toen al wat verder dan het aanbieden van een digitale folder en boden ook inhoudelijke informatie aan over de collectie en het museum zelf. Sindsdien is de ontwikkeling van digitaal erfgoed voortvarend aangepakt. Er zijn volgens Pauwels et
al. (2004) inmiddels drie generaties museumwebsites te onderscheiden. De eerste
generatie websites omschrijven zij als ‘brochures’. Die sites bieden vrijwel uitsluitend praktische informatie. De tweede generatie vult de praktische informatie aan
met informatie over de collectie. De lay-out van de sites is veelal een stuk moderner,
door gebruik van animaties, wat het voor de gebruiker echter niet handiger en wel
vaak onoverzichtelijker maakt. De derde generatie biedt praktische en inhoudelijke
informatie over museum en collecties, maar heeft ook aandacht voor educatieve of
wetenschappelijke projecten. De sites zijn vaak database-gestuurd, zodat de bezoeker de eigen gewenste informatie kan selecteren. Bij de ontwikkeling van deze sites
Cultuurhistorische belangstelling via media en internet
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is soms ook gewerkt met usability-criteria om gebruikerswensen bij het ontwerp te
1
betrekken (Pauwels et al. 2004).
Wat voor museumwebsites geldt, is tot op zekere hoogte ook van toepassing
op websites van archieven. Veel websites van archieven zijn vooralsnog een soort
etalage, waarin wordt uitgestald wat het betreffende archief in huis heeft (Schot
2005). Sommige van hen hebben inmiddels een ontwikkeling doorgemaakt tot een
virtueel archief met meer mogelijkheden, zoals het bestellen van documenten en
het aanbieden van informatie over toegangskanalen of zelfs onlinedatabases en
zoekmachines. Men kan er online inmiddels soms zelfs materiaal aan toevoegen. In
projecten als Genlias en de Woonomgeving, gekoppelde databases waarin mensen
kunnen zoeken naar hun voorouders respectievelijk historisch-geograﬁsche informatie over hun regio, worden dergelijke ontwikkelingen mooi zichtbaar. Partners
uit de archeologische sector en het monumentbehoud hebben inmiddels ook hun
krachten gebundeld in de zogenaamde Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (kich).
Zo zijn er veel meer projecten; steeds meer informatie over erfgoed komt vrij op het
internet in systemen die steeds meer mogelijkheden bieden. Door middel van diverse
portalsites wordt een overzicht van de projecten geboden (zie bv. www.den.nl).
De ontwikkelingen in het digitaal erfgoed gaan snel. Het gaat niet meer alleen om
websites van afzonderlijke instellingen – of die nu de vorm hebben van een digitale
brochure of een compleet virtueel museum zijn. Steeds belangrijker worden overkoepelende projecten van samenwerkende organisaties, die hun gezamenlijke collecties
en kennis online toegankelijk maken in data- en informatiebanken. Een voorbeeld
hiervan is de European Digital Library, die de collecties van een groeiend aantal
nationale bibliotheken in Europa virtueel samenvoegt en doorzoekbaar maakt. Met
het verhelpen van technologische problemen kunnen de wensen en behoeften van
gebruikers steeds sterker in de aandacht komen te staan.
Onvermijdelijk kent het digitaliseringsproces van erfgoed voorlopers en achterblijvers. Binnen iedere erfgoedsector is er een voorhoede, die initiatieven neemt en
nieuwe digitale mogelijkheden ontwikkelt, en een achterhoede, die ternauwernood
de eigen website van up-to-date informatie weet te voorzien. Grotere musea, het
Nationaal Archief en de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten (racm) kunnen hieraan nu eenmaal meer personele en ﬁnanciële middelen
besteden dan hun kleinere branchegenoten.

7.3

Bereik en intensiteit van media- en internetgebruik over het verleden

Televisie en ook radio vormen de belangrijkste schakels tussen cultuur en het grote
publiek. In het verleden is vooral het bekijken en beluisteren van kunstprogramma’s
door de Nederlandse bevolking onderzocht. Hoewel de massamedia kunstspreiders
bij uitstek genoemd mogen worden, bereiken de kunsten ook langs elektronische
2
weg slechts een minderheid van de bevolking (Van den Broek et al. 2005: 67). In
hoeverre komen Nederlanders echter via verschillende media met cultureel erfgoed
in aanraking? In het avo uit 2003 is, bij de interesse voor het verleden, voor het eerst
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gevraagd naar mediagebruik. Het accent lag daarbij op het gebruik van internet,
maar tevens is gevraagd naar het lezen van boeken en tijdschriften over vroeger en
naar het luisteren en kijken naar historische radio- en televisieprogramma’s. In dat
jaar worden radio en televisie als de meest gebruikte bronnen genoemd, gevolgd
door de gedrukte media (tabel 7.1). Via radio en televisie komt zelfs een ruime meerderheid van de bevolking in contact met cultureel erfgoed. Daarmee dragen deze
massamedia sterk bij aan het vergroten van het publieksbereik. Verder toont bijna de
helft van de bevolking belangstelling voor erfgoed door erover te lezen.
Het internet is bezig een belangrijke plaats in te nemen in de culturele informatievoorziening. Dat neemt niet weg dat het bereik van websites van musea en van monumenten, archeologie en archieven nog lang niet zo groot is als dat van de oudere
media. Van de bevolking van 6 jaar en ouder bezocht in 2003 15% een museumwebsite en 9% een website over monumenten of archeologie of van een archief.
Verder gaf 12% aan informatie te zoeken over vroeger. Tussen deze categorieën van
digitaal gebruik bestaat echter een aanzienlijke overlap. In totaal nam 22% van de
bevolking langs digitale weg kennis van cultureel erfgoed (d.w.z. ten minste een van
de drie: bezoek museumwebsite, bezoek website over monumenten/archeologie of
van een archief, informatie zoeken over vroeger). In 2003 had 68% van de Nederlanders thuis toegang tot internet, een aandeel dat in 2005 al was opgelopen tot 78%
(Steyaert en De Haan 2007). Een vergroting van het bereik van internet betekent
echter nog niet automatisch een evenredige vergroting van het digitale bereik van het
erfgoedpubliek. De late adopters van internet zijn mogelijk niet de cultureel geïnteresseerden. Dat neemt niet weg dat op basis van toenemend internetgebruik onder de
Nederlandse bevolking, een snelle toename verwacht mag worden van het belang van
internet als informatiebron over cultureel erfgoed.
Tabel 7.1
Interesse in het verleden: gebruik van media en ICT over het verleden, bevolking van 6 jaar en
ouder, afgelopen 12 maanden, 1995 en 2003 (percentage dat minstens één keer media/ICT
raadpleegde)
1995
boeken, tijdschriften

2003

48

46

radio-, televisieprogramma’s

.

63

websites musea

.

15

websites monumenten, archeologie, archieven

.

9

informatie over vroeger gezocht op internet

.

12

contact met anderen via internet

.

4

.

Geen gegevens.

Bron: SCP (AVO’95 en ’03)
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Personen die op internet naar informatie over vroeger zoeken, bezoeken voor bijna
de helft ook geregeld websites van musea, monumentenstichtingen, instellingen
voor archeologie en archieven. Dat lijkt logisch: mensen die een zoektocht starten
op internet naar informatie over het verleden, komen vanzelf uit bij sites van erfgoedinstellingen. Maar evengoed kan het omgekeerde het geval zijn: bezoekers van
bijvoorbeeld een museumwebsite raken geïnteresseerd in een historisch onderwerp
en gaan op zoek naar meer informatie op andere sites dan die van erfgoedinstellingen. Eenzelfde overlap is er tussen bezoekers van websites van erfgoedinstellingen
en mensen die met anderen mailen of chatten over vroeger. Het aantal mensen dat
via internet contact over het verleden heeft met anderen, is onder de personen die
ook erfgoedwebsites bezoeken zes tot tien keer zo hoog als onder degenen die dat
niet doen.
Gegevens uit het Tijdbestedingsonderzoek (tbo) wijzen op een toename van het
internetgebruik voor culturele doeleinden. Tussen 2000 en 2005 verdubbelde het culturele bereik van internet van 3% naar 7% van de bevolking (tabel 7.2). Dat de cijfers
lager uitvallen dan in tabel 7.1 komt mogelijk doordat respondenten, gevraagd naar
hun belangstelling voor 17 onderwerpen, voor ieder 7 media konden aankruisen.
Aangezien de oudere media ook hier als dominante informatiebronnen naar voren
komen, is het aannemelijk dat respondenten niet alle gebruikte informatiebronnen
hebben opgegeven. Volgens het tbo zijn artikelen in dagbladen en televisieprogramma’s de belangrijkste bronnen van informatie over kunst en cultuur. Die informerende rol vervullen deze media voor rond de 30% van de bevolking. De andere media
volgen op gepaste afstand. De overlap in gebruik van verschillende media meegerekend, bereiken de media gezamenlijk ruim de helft van de bevolking, een aandeel
dat sinds 1995 niet is veranderd.
Tabel 7.2
Media als informatiebron over kunst en cultuur, bevolking van 12 jaar en ouder, 1995-2005
(in procenten)
1995

2000

2005

54

53

53

36

35

29

5

4

3

12

11

9

7

4

5

televisie

29

25

30

teletekst

1

1

1

internet

–

3

7

totaal
dagbladen
opinietijdschriften
overige bladen en tijdschriften
radio

Bron: SCP (TBO’95 -’05)

150

Cultuurhistorische belangstelling via media en internet

De gemedieerde belangstelling die op basis van de tbo-cijfers in kaart gebracht
wordt, is breder dan die voor cultureel erfgoed alleen. Ook de kunstzinnig geïnteresseerden komen hiermee in beeld. Daarentegen brengt een andere bron, namelijk het
onderzoek naar de publieke belangstelling voor archeologie, door de vraagstelling
waarschijnlijk slechts een deel van de belangstellenden voor cultureel erfgoed in
beeld. Dit onderzoek vraagt naar activiteiten en bezigheden die men verricht om zich
te informeren over oudheidkundige onderwerpen. Voordeel is wel dat de gegevens
ongeveer dezelfde tijdsperiode betreffen. Het kijken naar ﬁlms, documentaires en
andere programma’s op televisie wordt het meest genoemd om informatie te krijgen
over oudheidkundige onderwerpen. Kranten en tijdschriften komen op de tweede
plaats. Tussen 1996 en 2004 daalde de historische belangstelling via alle media
behalve internet. Het aandeel van de bevolking dat zich via media informeert over
oudheidkundige onderwerpen daalde van 65% in 1996 naar 52% in 2004 (tabel 7.3).
Tabel 7.3
Activiteiten en bezigheden die men verricht om zich te informeren over oudheidkundige
onderwerpen, bevolking van 25 jaar en ouder, 1996-2004 (in procenten)
allen

geïnteresseerden

1996

2004

1996

2004

(pre)historische interesse in het algemeen

26

22

100

100

lees erover in kranten, tijdschriften

48

30

82

66

bezit/koop boeken/museumgidsen/naslagwerken erover

19

11

47

36

bezoek bibliotheek om boeken erover te raadplegen/lenen

20

8

39

20

kijk naar films/documentaires/programma’s erover op televisie

51

44

85

83

luister naar programma’s erover op de radio

14

5

24

13

bezit/koop/huur films/documentaires erover op video/dvd

5

4

11

12

zoek naar/krijg informatie erover via internet/e-mail

.

10

.

25

1,6

1,0

2,9

2,3

aantal activiteiten, excl. internet (0-6)
idem, incl. internet (0-7)
ten minste één activiteit, excl. internet (%)
idem, incl. internet (%)

1,1
65

52
52

2,6
96

93
94

Bron: NIPO (PBA’96); SCP (PBA’04)

Deze conclusie sluit aan bij die van Van Ginkel en Cruysheer (2003: 8), die zich
somber toonden over de ontwikkeling van historische belangstelling via de media.
Zij zagen een slinkende groep trouwe lezers, kijkers en luisteraars van boeken en
programma’s over geschiedenis. Vooral de gedrukte media verloren terrein. Ook
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via radio en televisie werd er minder naar gekeken en geluisterd. Weliswaar zoekt of
krijgt 10% van de bevolking oudheidkundige informatie via internet (incl. e-mail)
en is de informatieoverdracht langs digitale weg in opkomst, maar zij is nog niet
groot genoeg om compensatie te bieden voor het verlies bij oude media. Bovendien
blijkt vrijwel iedereen die internet gebruikt, ook nog ten minste één ander medium
te raadplegen. De cijfers in tabel 7.3 wijzen er niet op dat internet een nieuw publiek
bereikt. Personen met een historische belangstelling gebruiken gemiddeld 2,6 verschillende media om zich te informeren. Het kijken naar ﬁlms/documentaires/
programma’s op televisie is veruit favoriet, gevolgd door het lezen van kranten en
tijdschriften, en vervolgens het lezen van boeken.
In 2004 gebruikte 10% van de bevolking internet om erfgoedinformatie te verkrijgen.
Aan deze personen is verder gevraagd hoe vaak zij die informatie zoeken of krijgen,
welke zoekmethode(s) zij daarbij gebruiken en of zij via e-mail, nieuwsbrieven of
nieuwsgroepen informatie over oudheidkundige onderwerpen met anderen uitgewisseld hebben.
De meeste mensen die internet gebruiken voor erfgoedinformatie doen dat heel
sporadisch. Van deze internetgebruikers doet 63% dat een keer per kwartaal of
minder vaak. Een kleine groep enthousiaste zoekers (11%) doet het ten minste een
keer per week. De zoekfrequentie van de anderen zit daartussenin. Om informatie te vinden wordt vooral gebruik gemaakt van de bekende zoekmachines zoals
Google en Ilse (tabel 7.4). Een portal, zoals archeologie.pagina.nl, wordt veel minder
gebruikt, maar nog altijd meer dan de pagina’s van oudheidkundige instellingen als
sna (inmiddels opgegaan in Erfgoed Nederland) of Archeos.
Van de internetgebruikers wisselt 4% vaak of regelmatig via e-mail, nieuwsbrieven en/of nieuwsgroepen informatie uit met anderen over oudheidkundige onderwerpen. Nog eens 13% doet dat af en toe, terwijl de overige 83% het nooit doet. De
onderlinge communicatie over cultureel erfgoed langs digitale weg begint op gang
te komen.
Tabel 7.4
Wijze waarop internetgebruikers gewoonlijk op internet naar informatie over oudheidkundige
(archeologische) onderwerpen zoeken, bevolking van 25 jaar en ouder, 2004 (in procenten)
via een zoekmachine (zoals www.google.nl en www.ilse.nl)

87

via een overzichtspagina (‘portal’ zoals archeologie.pagina.nl)

19

op een gespecialiseerde pagina van een oudheidkundige instelling (zoals www.archeologienet.
nl; www.sna.nl; www.archeos.nl)

11

op een andere wijze

8

weet niet

2

Bron: SCP (PBA’04)
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7.4

Media- en internetgebruik over het verleden naar achtergrondkenmerken

De oude media bereiken een breder publiek van erfgoedliefhebbers dan de nieuwe.
Dat is niet zo vreemd, aangezien de opmars van internet in de Nederlandse huishoudens nog niet is voltooid en het gebruik ervan zich nog moet invoegen in vertrouwde
patronen van informatievergaring. Bovendien wijkt de samenstelling van de groep
internetgebruikers af van die van de groep historisch belangstellenden. Onder
laatstgenoemde groep zijn bijvoorbeeld de ouderen oververtegenwoordigd, terwijl
dit juist matige internetgebruikers zijn (zie Duimel 2007). In tabel 7.5 is beschreven
wie via de media kennis nemen van informatie over cultureel erfgoed. De groepen
die gedrukte en elektronische media gebruiken, worden qua samenstelling vergeleken met de groep online geïnteresseerden. Voor elk van de drie typen media is
weergegeven welk deel van de bevolking in 2003 ten minste eenmaal informatie
had ingewonnen. Ruim twee derde (69%) van de bevolking deed dat via een of meer
media. Meestal waren dat twee typen media (29%). 15% vergaarde informatie via
zowel gedrukte als elektronische en digitale media.
Ook via de media blijken meer hoger opgeleiden kennis te nemen van cultuurhistorie
dan lager opgeleiden. Hoger opgeleiden bedienen zich tevens van meer verschillende
media. Voor lager opgeleiden is de televisie relatief belangrijk. Hoger opgeleiden
kiezen juist relatief vaak voor gedrukte media en voor internet.
Het verschil in mediagebruik tussen jongeren en ouderen volgt de bekende
patronen (zie Huysmans et al. 2004): ouderen lezen en jongeren surfen. Of preciezer
gezegd: ouderen lezen over cultureel erfgoed in boeken en tijdschriften, en jongeren lezen erover op webpagina’s. Het laatste geldt in het bijzonder voor tieners.
Waarschijnlijk hangt hun hoge internetgebruik voor erfgoeddoeleinden samen met
verplichtingen voor culturele vakken op school. Hoewel deze digitale generatie met
ogenschijnlijk groot gemak het internet gebruikt, bedient zelfs deze groep zich voor
het zoeken van erfgoedinformatie meer van boeken, tijdschriften en televisie dan
van het internet.
De drie onderscheiden typen media bereiken ieder meer mannen dan vrouwen.
De verschillen zijn niet groot, maar aangezien meer vrouwen dan mannen musea en
monumenten bezoeken, is het wel opvallend. Naar etnische achtergrond komen de
bekende patronen terug: leden van de vier grote minderheidsgroepen tonen minder
belangstelling voor de (Nederlandse c.q. westerse) geschiedenis dan autochtonen en
allochtonen uit andere landen, ook als het om gemedieerde informatie gaat.
Het nagenoeg ontbreken van verschillen naar stedelijkheidsgraad lijkt aan te
geven dat de belangstelling voor het verleden eigenlijk overal wel bestaat. Door de
(geringere) afstand tot erfgoedinstellingen in termen van reistijd en -kosten ligt het
fysieke bezoek in de G4 en de overige steden hoger dan elders. In de media en op
internet bestaan deze fysieke drempels niet, wat zich uitdrukt in een gelijkmatige
spreiding.
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Tabel 7.5
Belangstelling voor cultureel erfgoed via de media in de afgelopen 12 maanden, naar
achtergrondkenmerken, 2003 (percentage van de bevolking dat minstens één keer een activiteit
ontplooide).
boeken, tijdschriften

radio, televisie

internet a

diversiteitb

46

63

22

1,3

man

47

65

25

1,4

vrouw

44

61

20

1,2
0,9

bevolking

6-11 jaar

36

42

15

12-19 jaar

52

64

40

1,5

20-34 jaar

39

64

23

1,2

35-49 jaar

45

64

27

1,3

50-64 jaar

52

70

21

1,4

65-79 jaar

49

66

9

1,2

≥ 80 jaar

50

56

2

1,1
0,9

lager onderwijsc

32

51

6

vmbo (lbo/mavo) c

38

59

11

1,1

havo, vwo, mboc

47

69

23

1,4

hbo, universiteitc

63

79

39

1,8

inwonend kind

43

54

27

1,2

alleenwonend, tot 40 jaar

49

77

35

1,6

paar, tot 40 jaar

46

70

28

1,4

gezin met kind(eren) t/m 6 jaar

36

58

20

1,1

gezin, kind(eren) vanaf 7 jaar

46

66

27

1,4

paar, vanaf 40 jaar

51

67

16

1,3

alleenwonend, vanaf 40 jaar

48

66

14

1,3

autochtoon

46

64

22

1,3

Turks, Marokkaans

33

45

14

0,9

Surinaams, Antilliaans, Arubaans

31

50

16

0,9

overigen

48

65

28

1,4

G4

47

63

27

1,3

overige gemeenten > 100.000

46

64

25

1,3

gemeenten < 100.000

45

63

21

1,3

a
b
c

Bezoek website museum; bezoek website van monument, archeologie of archieven; op internet gezocht naar
informatie over vroeger.
Aantal activiteiten (0-3).
Hoogste voltooide of huidige opleidingsniveau, bevolking van 20 jaar en ouder.

Bron: SCP (AVO’03)
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7.5

Publieke belangstelling voor tastbaar en gemedieerd erfgoed in samenhang

Veel beleidsmakers en bestuurders van culturele instellingen buigen zich al een tijdje
over de vraag of het digitaliseren en ontsluiten van cultureel erfgoed concurreert
met het bezoek aan instellingen of het juist stimuleert. Voor het kijken naar televisie
wordt deze vraag nauwelijks gesteld, of liever: niet meer gesteld. Toen de televisie de
Nederlandse huiskamers veroverde, ging dat ook gepaard met allerlei cultuurpessimistische bedenkingen. Inmiddels zijn Nederlanders gewend geraakt aan de televisie.
Vooral bioscopen en podia hebben klandizie verloren aan het destijds nieuwe medium
(Knulst 1995b). Bij de erfgoedinstellingen werd die concurrentie nauwelijks gevoeld.
Des te opmerkelijker is het dat het internet nu zoveel zorgen baart.
Om precies na te gaan welke invloed de opkomst van internet heeft op het erfgoedbezoek, zijn gegevens nodig van personen die op meerdere tijdstippen ondervraagd
zijn en wier start van het internetgebruik tussen die tijdstippen valt. Dan kan van die
personen nagegaan worden of zij na het realiseren van een internetaansluiting, langs
digitale weg kennis hebben genomen van cultureel erfgoed en welke gevolgen dit heeft
voor hun fysieke bezoek. Over dergelijke gegevens beschikken we echter niet. Met de
beschikbare gegevens kunnen we wel nagaan hoe groot de overlap is tussen de groep
gebruikers van erfgoed op het internet en de ‘fysieke’ bezoekers van erfgoedinstellingen. Het causale vraagstuk of erfgoedbezoekers meer op internet gaan kijken, of dat
internetgebruik erfgoedbezoek bevordert, kunnen we er niet mee beantwoorden. Wel
is het mogelijk om de oude en de nieuwe media te vergelijken op de samenhang met
erfgoedbezoek. In tabel 7.6 is nagegaan in hoeverre de bezoekers van verschillende
typen cultureel erfgoed ook via de media informatie zoeken over erfgoed.
Bezoekers van musea, monumenten en archieven gebruiken de onderscheiden
typen media veel vaker om zich over erfgoed te informeren dan niet-bezoekers. Bij de
internetgebruikers is dat verschil zelfs relatief groot. Dit wijst er vooralsnog niet op
dat erfgoedinstellingen zich zorgen zouden moeten maken over publieksverlies. Daar
dient wel bij opgemerkt te worden dat veel museumwebsites nu gebruikt worden voor
het opzoeken van praktische informatie (adressen, routebeschrijving, parkeermogelijkheden), en een stuk minder voor inhoudelijke verdieping. Men zou dit huidige
gebruik als complementair aan het bezoek kunnen zien, waardoor de vrees niet weggenomen wordt dat bezoekers wegblijven als meer van de eigen erfgoedinformatie op
internet verschijnt. In hoeverre die vrees gegrond is, kan met de huidige gegevens niet
onderzocht worden.
In tabel 7.6 is het verband tussen mediagebruik en het bezoek aan archeologische
presentaties niet weergegeven, omdat deze gegevens niet in het avo aanwezig zijn.
Op basis van het archeologieonderzoek is dit echter wel na te gaan. Bij het bepalen
van wie tot de archeologiebezoekers gerekend dienen te worden, is uitgegaan van de
enge deﬁnitie (zie tabel 5.1 in hoofdstuk 5). In tabel 7.7 zijn die bezoekers (27% van
de bevolking) vergeleken met de niet-bezoekers. Hieruit blijkt opnieuw dat bezoekers
zich vaker via de diverse mediakanalen informeren over, in dit geval, oudheidkundige
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onderwerpen dan niet-bezoekers. Laatstgenoemden kenmerken zich niet door
algehele desinteresse: 44% toont wel belangstelling. Net als bij de bezoekers zijn
televisie, kranten en tijdschriften daarbij favoriet.
Tabel 7.6
Belangstelling voor cultureel erfgoed via de media, naar bezoek aan erfgoedlocaties, afgelopen
12 maanden, 2003 (percentage van de bevolking van 6 jaar en ouder dat minstens één keer een
activiteit ontplooide)
websites
musea

websites monumenten,
archeologie, archieven

39

30

15

54

12

5

5

63

78

34

24

14

31

51

13

6

4

bezoekers

80

89

76

48

54

niet-bezoekers

45

65

20

13

7

boeken,
tijdschriften

radio,
televisie

bezoekers

65

79

niet-bezoekers

34

bezoekers
niet-bezoekers

internet

a

musea

monumenten

archieven

a

Bezoek website museum; bezoek website van monument, archeologie of archieven; op internet gezocht naar
informatie over vroeger.

Bron: SCP (AVO’03)

Tabel 7.7
Activiteiten en bezigheden die men verricht om zich te informeren over oudheidkundige
onderwerpen, bevolking van 18 jaar en ouder, naar bezoek archeologische presentaties, 2004
(in procenten)
bezoekers

niet-bezoekers

lees erover in kranten, tijdschriften

48

bezit/koop boeken/museumgidsen/naslagwerken erover

22

7

bezoek bibliotheek om boeken erover te raadplegen/lenen

15

6

kijk naar films/documentaires/programma’s erover op televisie

62

37

luister naar programma’s erover op de radio

10

3

8

3

zoek naar/krijg informatie erover via internet/e-mail

19

7

aantal activiteiten (0-7)

1,8

0,9

ten minste één activiteit (%)

72

44

bezit/koop/huur films/documentaires erover op video/dvd

Bron: NIPO (PBA’96); SCP (PBA’04)
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De opmars van internet betekent niet alleen een uitbreiding van het medialandschap,
maar heeft vooral sinds 2000 een verschuiving teweeggebracht in het mediagebruik.
Sindsdien zijn Nederlanders minder televisie gaan kijken. Ook de dalende trend in
het lezen van gedrukte media en het luisteren naar de radio als hoofdactiviteit heeft
in lichte mate doorgezet (Breedveld et al. 2006). Om na te gaan in hoeverre deze veranderde mediapreferenties samenhangen met het bezoek aan culturele instellingen,
maken we gebruik van het Tijdbestedingsonderzoek (tbo). In dit onderzoek zijn
zeven typen media onderscheiden als bron van informatie voor 17 onderwerpen. Een
van die onderwerpen is ‘informatie over kunst en cultuur’. Zoals reeds aangegeven,
is dit een bredere categorie dan ‘cultureel erfgoed’. De museumbezoekers zijn hier
beperkt tot degenen die minstens een keer per jaar naar een museum en/of tentoonstelling gaan. Door het gebruik van informatiebronnen voor kunst en cultuur in 1995
en 2000 te vergelijken met dat in 2005, kan worden bezien in hoeverre het internet
daadwerkelijk een rol is gaan spelen. In tabel 7.8 is het gebruik van de verschillende
bronnen van informatie over kunst en cultuur uitgesplitst naar de groepen bezoekers
en niet-bezoekers van musea.
Ook hier tonen de bezoekers en niet-bezoekers een voorkeur voor televisie en dagbladen als informatiebron, maar in tegenstelling tot de eerdere tabellen is het dagblad
populairder dan de televisie (uitgezonderd de niet-bezoekers in 2005). Waarschijnlijk
heeft dit te maken met het feit dat in tabel 7.8 ook naar kunst is gevraagd, terwijl in
tabel 7.6 is gevraagd naar websites van musea, monumenten, archeologie en archieven, en in tabel 7.7 naar oudheidkundige onderwerpen. Kunst is kennelijk meer een
zaak voor de kranten dan voor de televisie. Voor een goed beeld van de mate waarin
Nederlanders zich informeren over erfgoed, zijn de voorgaande tabellen dus preciezer. Voor het verkrijgen van een beeld van de veranderingen in het mediagebruik
van erfgoedbezoekers, zijn de gegevens uit tabel 7.8 informatiever door de langere
tijdreeks.
Ondanks de thans dalende televisiekijktijd in het algemeen, blijkt de televisie als
informatiebron voor kunst en cultuur nog niet op zijn retour. Een eerdere daling
tussen 1995 en 2000 is tussen de meest recente meetmomenten 2000 en 2005 weer
ongedaan gemaakt; zowel bezoekers als niet-bezoekers zijn weer meer gaan kijken.
Voor dagbladen en tijdschriften geldt het omgekeerde: tussen 2000 en 2005 werden
die door minder Nederlanders gelezen voor kunst en cultuur.
De opmars van internet als thuismedium gaat wel samen met een toenemend
gebruik ervan als informatiemedium voor kunst en cultuur. Gebruikte van de
museumbezoekers in 2000 nog maar 4% het internet hiervoor, vijf jaar later was dit
percentage meer dan verdubbeld (10%). Het verschil in gebruik tussen bezoekers en
niet-bezoekers is in die periode groter geworden.
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Tabel 7.8
Gebruik van bronnen voor informatie over kunst en cultuur door bezoekers a en niet-bezoekers b
van musea, bevolking van 12 jaar en ouder, 1995-2005 (in procenten)
1995

2000

2005

museumbezoekers

47

50

43

niet-bezoekers

23

17

13

museumbezoekers

7

6

6

niet-bezoekers

2

1

0

17

16

13

5

5

4

museumbezoekers

9

6

6

niet-bezoekers

4

1

4

museumbezoekers

37

33

38

niet-bezoekers

20

15

21

museumbezoekers

2

1

1

niet-bezoekers

1

1

1

museumbezoekers

.

4

10

niet-bezoekers

.

2

3

dagblad

opinieblad

andere tijdschriften
museumbezoekers
niet-bezoekers
radio

televisie

teletekst/kabelkrant

internet

a
b

Zij die ten minste eenmaal per jaar naar een museum gaan.
Zij die nooit of minder dan eenmaal per jaar naar een museum gaan.

Bron: SCP (TBO’95-’05)

7.6

Conclusie

Een ruime meerderheid van de bevolking komt via de media in contact met cultureel
erfgoed. Gedrukte media en televisie zijn nog steeds favoriet om informatie over
cultureel erfgoed te verzamelen. Daarmee dragen deze massamedia sterk bij aan
het vergroten van het publieksbereik van cultureel erfgoed. Het internet is bezig een
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belangrijker plaats in de culturele-informatievoorziening in te nemen. Vooralsnog is
het bereik van websites van musea, monumenten, archeologie en archieven nog lang
niet zo groot is als dat van de oudere media, ook niet onder jongere groepen, die relatief veel tijd aan internet besteden.
Waar de oude media een groter publiek weten te bereiken dan de erfgoedinstellingen, moet het digitaal erfgoed het nog stellen met een kleiner bereik. Bezoekers
van erfgoedwebsites komen vaker in musea en archieven en gaan vaker kijken bij
monumenten dan niet-bezoekers. Geïnteresseerden uiten hun belangstelling via
verschillende wegen: door erfgoedinstellingen te bezoeken en door via de media
kennis te nemen van cultureel erfgoed. Steeds echter tonen de hoger opgeleiden
meer belangstelling dan de lager opgeleiden. Conform het mediagebruik in het algemeen, gebruiken ouderen vaker gedrukte media om zich over erfgoed te informeren
en jongeren vaker het internet.
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Noten

1 Usability of gebruiksvriendelijk wordt vaak als volgt omschreven: iets is gebruiksvriendelijk wanneer een gemiddelde eindgebruiker van bijvoorbeeld een product,
zoals een website of een computerprogramma, het effectief, efﬁciënt en naar tevredenheid kan gebruiken. Volgens wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiksvriendelijkheid; geraadpleegd op 1 november 2007) gelden bij de ontwikkeling van
software een aantal noodzakelijke voorwaarden, zoals de bediening moet logisch zijn
(termen, menu’s, pictogrammen en knoppen moeten overeenkomen met de functie
die een gebruiker er van verwacht) en de bediening moet consequent zijn (eenzelfde
term, menu, knop of pictogram heeft in alle gevallen een gelijke betekenis).
2 Vrijwel iedereen kijkt televisie, maar het jaarbereik van kunst programma’s lag in 2003
op 38% van de bevolking van 6 jaar en ouder.
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8.1

Actieve deelname aan erfgoed in de vrije tijd
Een netwerk van betrokkenen

Het cultureel erfgoed in Nederland mag zich weliswaar verheugen in een omvangrijke publieke belangstelling, zonder de inzet van een relatief kleine groep betrokkenen zouden het behoud, beheer en de bezichtiging ervan op het huidige niveau
niet mogelijk zijn. Gelukkig is deze groep er wel. Deze betrokkenen hebben zo’n
sterke erfgoedbelangstelling dat zij er vele uren van hun vrije tijd aan besteden of
zich op andere wijze voor het erfgoed inzetten. De betrokkenheid kan zich op veel
verschillende manieren uiten. Geïnteresseerden kunnen zich actief of ondersteunend inzetten door vrijwilliger te worden of lid van een van de vele organisaties op
cultuurhistorisch gebied.
In alle erfgoedsectoren houden vele vrijwilligers zich met zeer uiteenlopende
taken bezig. Zij helpen mee bij het voorbereiden van tentoonstellingen, het rondleiden van bezoekers, de inrichting, renovatie en onderhoud van de gebouwen, en
het uitvoeren van administratieve taken. Ook helpen zij mee bij het organiseren
van evenementen. Bekende voorbeelden als de Open Monumentendag of het Museumweekeinde worden in niet geringe mate door vrijwilligers mogelijk gemaakt. In
de archeologische sector zijn vele amateurs actief als vrijwilliger om onder meer te
helpen bij opgravingen.
Andere manieren om een meer dan receptieve belangstelling voor het culturele
erfgoed te tonen, zijn het zelf verzamelen van objecten met een historische waarde
of lid worden van een van de vele erfgoedorganisaties die Nederland rijk is. In deze
studie wordt nader ingegaan op lidmaatschappen van historische verenigingen,
vriendenorganisaties, musea en organisaties voor cultuurbehoud.
Ondanks de grote behoefte aan meer ondersteuning voor diverse erfgoedactiviteiten, is het momenteel moeilijk om leden voor erfgoedorganisaties en vrijwilligers
te vinden. In het afgelopen decennium bleken steeds minder Nederlanders bereid
zich bij een maatschappelijke organisatie aan te sluiten. Dat geldt niet alleen voor
politieke partijen, vakbonden, godsdienstige groepen en milieuorganisaties, maar
ook voor organisaties en verenigingen in de vrije tijd, zoals sportbonden en amateurkunstverenigingen. Ook tonen verschillende onderzoeken voor de afgelopen jaren
een afname in het vrijwilligerswerk aan (Van den Broek et al. 2007). De maatschappelijke meerwaarde van dergelijke verbondenheid en inzet wordt algemeen erkend
en het is dan ook niet verwonderlijk dat er in de literatuur bezorgd is gereageerd op
een daling van dergelijke participatie (zie bv. Putnam 2000). Om na te gaan of er in
de erfgoedsector ook reden is voor bezorgdheid, gaan we na of de aantallen vrijwilligers en leden van de verschillende erfgoedorganisaties in het afgelopen decennium
zijn afgenomen.

161

8.2

Vrijwilligers voor het cultureel erfgoed

Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol bij het behoud en beheer van cultureel
erfgoed. Hun inbreng in tijd, enthousiasme, werkkracht en expertise is vaak onmisbaar om het behoud en de toegankelijkheid van het erfgoed op niveau te houden of
te vergroten. Zij vormen daarvoor een noodzakelijke aanvulling op de professionals,
die met hun kennis en ervaring het kloppend hart vormen van de erfgoedsector.
Vrijwilligers onderscheiden zich van deze professionals door onbetaald (en ook
onverplicht) activiteiten ten behoeve van het cultureel erfgoed uit te voeren buiten de
normale werkcontext en binnen een organisatie.
De motivatie en gedrevenheid van de vrijwilligers hebben ook een uitstraling naar
een breder publiek. Hun betrokkenheid en verhalen zorgen ervoor dat veel andere
mensen op de hoogte worden gebracht van wat er speelt en van wat de moeite waard
is. Vrijwilligers dragen daarmee bij aan de agendasetting van het (lokale) erfgoedbeleid en aan de voeding van de nieuwsgierigheid van anderen. Ook deze meerwaarde (collateral advantage) van vrijwilligerswerk draagt bij aan het creëren van een
draagvlak voor de instandhouding van cultureel erfgoed (De Rynck 2005).
In musea vervullen vrijwilligers verschillende taken, die variëren van het rondleiden
van bezoekers, beheren van museumwinkels en bemensen van bibliotheken, tot het
helpen met het voorbereiden van tentoonstellingen en met het beheer van collecties.
In de ruim 800 door het cbs geregistreerde musea zijn bijna 20.000 vrijwilligers
actief (zie tabel 8.1). Vooral de kleine musea zijn voor hun openstelling in belangrijke
mate van vrijwilligers afhankelijk. Al sinds 1980 doen musea steeds vaker een beroep
op hen om tegemoet te kunnen komen aan de toegenomen publieke belangstelling.
Het percentage vrijwilligers onder het museumpersoneel steeg sindsdien van een
kwart naar ongeveer de helft aan het begin van de jaren negentig. Na de millenniumwisseling is het aantal vrijwilligers al ruim twee keer zo hoog als de omvang van
het bezoldigde personeel (tabel 8.1). Doordat het bezoldigde personeel vaak voltijds
werkt, maakt het, ondanks het grote numerieke overwicht van de vrijwilligers, meer
dan tweemaal zoveel mensjaren als de vrijwilligers. Dit komt doordat de vrijwilligers
per persoon beduidend minder tijd inzetten
De taken van vrijwilligers in de monumentensector zijn al even gevarieerd als in
de museumsector. Vrijwilligers dragen eraan bij dat oude gebouwen in goede staat
behouden blijven. Daarnaast houden zij ook een oog open voor oude gebouwen die
geen beschermde status genieten, maar die om (streek)historische redenen wel
de moeite waard geacht worden om te beschermen en te behouden. Vrijwilligers
hebben daarbij ook een alarmfunctie, doordat zij (tijdig) waarschuwen waar verval
op de loer ligt. Een andere belangrijke taak is hun bijdrage aan het vergroten van de
toegankelijkheid van monumenten. Een deel van de monumenten wordt regelmatig
of incidenteel voor het publiek opengesteld, en bij het rondleiden en informeren van
bezoekers spelen vrijwilligers een belangrijke rol.
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Tabel 8.1
Personeel en vrijwilligers in musea, 1995-2005 (in aantallen en fte’s)
totaal aantal personen
bezoldigd personeel

totaal aantal arbeidsjaren

vrijwilligers

bezoldigd personeel

vrijwilligers

1995

6.320

.

4.896

.

1997

6.708

.

5.071

.

1999

7.694

16.205

5.198

.

2001

8.285

17.888

5.478

2.330

2003

8.496

19.693

5.837

2.357

2005

8.143

19.667

5.696

2.679

.

Gegevens ontbreken.

Bron: CBS (StatLine) geraadpleegd op 26 juli 2007

De inzet van vrijwilligers voor monumenten is niet beperkt tot gebouwen en restanten ervan. Steeds meer wordt de natuurlijke omgeving erkend als waardebepalend
onderdeel van die monumenten of krijgt zij zelf een monumentale waarde toegekend. Vrijwilligers zetten zich dan in voor actieve landschapszorg door monumentale bomen, grafheuvels, kruidentuinen, houtwallen, boerenerven of historische
voetpaden te inspecteren en te onderhouden.
Het cbs houdt niet bij hoeveel vrijwilligers er in de monumentensector actief
zijn. Deze gegevens worden ook door de sector niet systematisch bijgehouden en
inzicht berust dan ook op incidentele schattingen van het aantal vrijwilligers bij
een (beperkt) deel van de monumenten. Volgens het nrit (1994) waren er in 1988
ongeveer 10.000 vrijwilligers in actief voor de monumentenzorg, van wie circa 4500
als bestuurslid van particuliere monumentenorganisaties en ten minste 6000 voor
andere taken, zoals beheer en onderhoud. Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking op vrijwilligers bij de ofﬁcieel geregistreerde monumenten.
In de archeologische sector ondersteunen vrijwilligers opgravingen. Veelal zijn zij
aangesloten bij de koepelorganisatie Archeologische Werkgemeenschap Nederland
(awn) of werkzaam bij gemeentelijke archeologische diensten. Deels zijn deze vrijwilligers studenten op zoek naar praktijkervaring, voor een ander deel vaak oudere
amateurs die gedreven worden door historische belangstelling. De werkzaamheden
reiken verder dan het handmatig of machinaal opgraven van resten. Ook het opmeten, tekenen en fotograferen van blootgelegde restanten en bodemvondsten behoren
tot hun taken. Met de grootschalige digitalisering van de resultaten van archeologisch onderzoek worden vrijwilligers ook steeds vaker ingezet om gegevens in
digitale systemen in te voeren.
Verder worden amateurs in de archeologische wereld vaak ‘de ogen en oren van de
beroeps’ genoemd (Toebosch 1999). Met hun kennis van de plaatselijke en regionale
geschiedenis kan een betere inschatting gemaakt worden waar zich mogelijk bijzonActieve deelname aan erfgoed in de vrije tijd
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dere archeologische vindplaatsen bevinden. Wanneer opgravingen noodzakelijk zijn,
kan vaak geput worden uit de inzichten van deze informanten om de precieze locatie
te bepalen.
Schattingen van het aantal vrijwilligers in de archeologische sector lopen uiteen.
Het nrit (1994) kwam op basis van gegevens uit het eind van de jaren tachtig op een
aantal van circa 900 actieve vrijwilligers. Toebosch (1999) kwam ongeveer tien jaar
later tot een schatting van ongeveer 4000. In die periode is, mede door het Verdrag
van Malta, het aantal opgravingen sterk toegenomen (zie hoofdstuk 5). In hoeverre
de stijging van het aantal vrijwilligers toegeschreven kan worden aan het hogere
aantal opgravingen of aan een andere schattingstechniek, is niet duidelijk.
In de archieven is een van belangrijkste taken van vrijwilligers het begeleiden van
bezoekers bij het zoeken naar documenten. Amateurhistorici zijn eveneens belangrijk voor het organiseren van lezingen, het uitgeven van een tijdschrift over dorp,
stad of streek en het stimuleren van sociale contacten en discussies tussen geïnteresseerden. Hoewel de inhoud van hun presentaties en artikelen gebaseerd is op
archiefmateriaal, hoeft hun activiteit zich niet te beperken tot archieven. Ook in
historische verenigingen vervullen deze historici een sleutelrol. In 1990 waren er
430 vrijwilligers werkzaam in de Nederlandse archieven, samen goed voor 200 mensjaren (cbs 1995). In 2000 was het aantal vrijwilligers gestegen tot 890 (cbs c; aantal
mensjaren daar niet beschikbaar).
Veel van bovengenoemde cijfers over het aantal vrijwilligers zijn verkregen door
tellingen bij ofﬁciële instanties. Die registreren wie zich in georganiseerd verband
op vrijwillige basis inzetten voor het culturele erfgoed. Een dergelijke registratie
sluit aan bij de ofﬁciële deﬁnitie van een vrijwilliger, die aangeeft dat vrijwilligers
in georganiseerd verband actief dienen te zijn. Waarschijnlijk leidt deze methode
tot een onderschatting, omdat niet iedere vrijwilliger geregistreerd wordt en niet
alle organisaties benaderd zijn. Hoeveel vrijwilligers over het hoofd zijn gezien, valt
moeilijk te zeggen. Daarbij kan verder aangetekend worden dat de manier waarop
vrijwilligers zich inzetten, aan het veranderen is; dit betreft de vrijwilligers in het
algemeen, en ook voor het erfgoed. Er wordt gesproken van de ‘nieuwe vrijwilliger’,
die losjes aan een organisatie verbonden is en alleen op tijdelijke, projectmatige
basis bereid is tot deelname. Over de omvang van deze groep is weinig bekend
(De Rynck 2005).
Een andere manier om de omvang van de groep vrijwilligers voor cultureel erfgoed te schatten, is door een steekproef uit de Nederlandse bevolking te bevragen. In
het avo’95 is voor het eerst gevraagd naar vrijwilligerswerk voor musea, tentoonstellingen, monumentenzorg, archeologie of archieven. Deze methode heeft als bijkomend voordeel dat ook inzicht verkregen kan worden in wie deze vrijwilligers zijn.
Met de herhaling van de vraag in het avo’03 kan de verandering in de omvang en in
de samenstelling van de groep vrijwilligers weergegeven worden.
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In 2003 zei 1,5% van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder vrijwilligerswerk
te verrichten voor erfgoed, dit zijn ongeveer 160.000 personen (tabel 8.2). Het percentage was acht jaar eerder ongeveer even groot. Deze schatting is aanzienlijk ruimer
dan de hierboven genoemde aantallen. Mogelijke oorzaken hiervan zijn zojuist al
genoemd. Het aantal bevraagde organisaties en de mate waarin zij iedere vrijwilliger
noteren, spelen hierin een rol. Bevolkingsonderzoek telt ook personen die zichzelf
als vrijwilliger zien, maar niet als zodanig geregistreerd staan. Niet uitgesloten
is dat onze bevolkingsenquête tot een overschatting leidt, doordat respondenten
sociaal wenselijke antwoorden geven. Als schatting van de omvang van de groepen
die zich in sterke mate betrokken voelen bij het culturele erfgoed in Nederland en die
bereid is zich hiervoor in te zetten, lijkt het echter een geschikte methode.
Bovendien geeft het onderzoek inzicht in de verdeling van het vrijwilligerswerk
over de verschillende bevolkingsgroepen. Ook hier blijken hoger opgeleiden en
ouderen oververtegenwoordigd te zijn (tabel 8.2). In de periode 1995-2003 is het
overwicht van hoger opgeleiden kleiner geworden en dat van ouderen juist toegenomen. Opmerkelijk is de grote toename onder 16-19-jarigen; deze is echter op een
gering aantal respondenten gebaseerd. Verder zijn meer mannen dan vrouwen actief
als vrijwilliger en is in de verhouding van hun inzet weinig veranderd. De vier grote
etnische groepen vertonen, net als bij de receptieve belangstelling, minder actieve
deelname. Naar stedelijkheidsgraad zijn er geen grote verschillen.

Particuliere verzamelingen
Een groot deel van de huidige museumcollecties is uit particuliere verzamelingen
voortgekomen. Ter meerdere eer en glorie van de schenker werden verzamelingen
nagelaten, soms onder voorwaarde van permanente uitstalling of naamsvermelding
van de schenker. Hoewel musea na de Tweede Wereldoorlog budget hadden om zelf
gericht aankopen te doen, bleven de verzameldrift van particulieren en het doen
van schenkingen aan musea een belangrijke basis voor de uitbreiding van museumcollecties. Wel is de aard van de verzamelingen in de loop van de tijd veranderd.
De oriëntatie op de hofcultuur verloor aan betekenis en voorwerpen van lokale en
alledaagse betekenis wonnen aan belang. De museale wereld volgde deze trend door
een steeds breder scala aan voorwerpen tentoon te stellen.
Door de toegenomen welvaart kregen meer Nederlanders de gelegenheid om
voorwerpen van zelf toegekende betekenis te verzamelen. Veel van deze verzamelaars hebben niet de pretentie om hun collectie later in een museum uitgestald te
zien. Dat neemt niet weg dat de verzamelde objecten voor hen een grote betekenis
hebben en dat ze er veel tijd, geld en energie aan besteden. De opkomst op verzamelbeurzen is vaak groot en vele uitstallingen van munten, postzegels en ansichtkaarten van oude stadsgezichten bieden een indicatie van de omvang van de groep
geïnteresseerden voor de verschillende soorten objecten.
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Tabel 8.2
Vrijwilligerswerk voor cultureel erfgoed en zelf verzamelen van historische voorwerpen, bevolking
van 16 jaar en ouder, 1995 en 2003 (in procenten)
vrijwilliger

zelf verzamelen

1995

2003

1995

2003

1,5

1,5

9,8

10,2

man

1,8

1,8

10,7

11,4

vrouw

1,2

1,1

8,9

8,9

16-19 jaar

0,8

1,5

4,5

5,7

20-34 jaar

1,2

0,8

8,2

7,2

35-49 jaar

1,7

0,9

12,1

10,1

50-64 jaar

1,9

2,1

11,9

14,1

65-79 jaar

1,8

3,1

8,5

12,0

≥ 80 jaar

0,0

1,0

5,6

7,6

bevolking

lager onderwijsa

0,7

1,1

6,2

6,4

vmbo (lbo/mavo) a

1,3

1,4

8,8

8,3

havo, vwo, mboa

1,2

0,8

10,8

11,5

a

3,4

2,6

16,1

14,2

inwonend kind

1,4

0,9

6,2

6,0

alleenwonend, tot 40 jaar

3,1

1,9

11,7

10,7

paar, tot 40 jaar

0,7

0,6

8,6

9,3

gezin met kind(eren) t/m 6 jaar

0,6

0,9

8,8

7,0

gezin, kind(eren) vanaf 7 jaar

1,8

1,0

12,2

9,5

paar, vanaf 40 jaar

2,2

2,4

10,6

13,2

alleenwonend, vanaf 40 jaar

0,9

1,4

10,0

12,0

autochtoon

1,5

1,5

9,9

10,4

Turks, Marokkaans

1,6

0,5

2,7

3,8

Surinaams, Antilliaans, Arubaans

1,7

0,0

5,1

3,5

overigen

1,3

1,5

10,8

10,5

G4

1,7

1,4

11,5

11,0

overige gemeenten > 100.000

1,8

1,2

10,2

9,8

gemeenten < 100.000

1,4

1,5

9,4

10,1

hbo, universiteit

a

Hoogste voltooide of huidige opleidingsniveau, bevolking van 20 jaar en ouder.

Bron: SCP (AVO’95 en ’03)
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Ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking van16 jaar en ouder zegt zelf documenten, prenten, antiquiteiten of andere voorwerpen met historische waarde te
verzamelen (tabel 8.2). Tussen 1995 en 2003 is de omvang van de groep verzamelaars
nauwelijks veranderd. Onder de verzamelaars bevinden zich meer mannen dan vrouwen en ook hier zijn de hoger opgeleiden oververtegenwoordigd. Hierin is evenmin
verandering gekomen. Wel is het verzamelen iets meer een hobby van 50-plussers
geworden.

8.3

Lidmaatschappen van erfgoedorganisaties

De eerste vriendenorganisaties van musea ontstonden in de negentiende eeuw als
vorm van particuliere steun. De eerste vriendenvereniging in Nederland, de Vereeniging Dordrechtsch Museum, werd op 26 november 1842 in Dordrecht opgericht. In
die tijd waren de ‘vrienden’ vaak ook de initiatiefnemers voor de oprichting of uitbreiding van een museum. Later werd die kring aanzienlijk uitgebreid en werden de
doelstellingen aangepast. Naast het verschaffen of organiseren van ﬁnanciële steun,
hielden de vrienden zich ook bezig met het vergroten van de naamsbekendheid van
het museum en met het organiseren van vrijwilligerswerkzaamheden. Tevens fungeerden vriendenorganisaties als klankbord voor het museum, om door te geven wat
er leefde bij de achterban.
Het aantal vriendenorganisaties is in de loop van de tijd sterk toegenomen. In
1982 werd de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (nfvm) opgericht. In
dat jaar waren er 30 organisaties lid. Het aantal vriendenorganisaties groeide tot
bijna 400 in 1994 en eind jaren negentig waren er al ruim 550 museumvriendenorganisaties in Nederland. Het aantal vrienden steeg van ongeveer 150.000 in 1988 naar
ruim 200.000 eind jaren negentig (Brugman en Vernoy 1989; www.federatievriendenmusea.nl).
Ook de historische verenigingen vinden hun oorsprong in de negentiende eeuw. In
1858 werd het Oudheidkundig Genootschap opgericht, met als missie te voorkomen
dat kunstschatten Nederland zouden verlaten. Plaatselijke verenigingen werden
opgericht in Den Haag (1890), Dordrecht (1892), Amsterdam (1900), Haarlem (1901)
en Leiden (1902) (Kerkhoven en Post 1993). Het aantal verenigingen groeide in de
loop van de twintigste eeuw sterk, explosief zelfs in de jaren zeventig en tachtig. Het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur (ncv) registreerde in 1995 ongeveer 1500
organisaties die zich met het verleden van hun streek bezighouden. In 2007 registreerde het 794 lokale historische verenigingen en 960 folkloreclubs (die de lokale
en regionale streekcultuur beoefenen). In Nederland zijn drie landelijke instellingen actief op het terrein van volkscultuur: het Meertens Instituut, het Nederlands
Openlucht Museum en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Het Meertens
Instituut is een wetenschappelijk instituut en het Nederlands Openluchtmuseum
is een museum van het dagelijks leven. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
ondersteunt het veld en geeft voorlichting aan het grote publiek (ncv 2007).
Actieve deelname aan erfgoed in de vrije tijd

167

Personen met belangstelling voor lokale of regionale geschiedenis en heemkunde
kunnen terecht bij historische verenigingen of heemkundige kringen. Vrijwel iedere
Nederlandse gemeente is een of meer van deze organisaties rijk. De belangrijkste
activiteiten zijn het organiseren van lezingen, het uitgeven van een tijdschrift over
dorp, stad of streek en het stimuleren van sociale contacten en discussies tussen
geïnteresseerden. Amateurhistorici vervullen in de historische verenigingen een
sleutelrol. Zij houden lezingen over hun bevindingen en vullen de meeste artikelen in
de historische tijdschriften. De overige leden vormen hun klankbord of komen voor
een nostalgisch avondje uit.
Eind jaren tachtig waren er in Nederland ongeveer 700 particuliere monumentenorganisaties actief, met in totaal 132.000 leden of donateurs (Hietbrink 1990). Vooral
tussen 1970 en 1980 groeide het aantal organisaties sterk. Dat gold echter niet voor
de activiteit van de leden of donateurs. De meeste aangeslotenen beperken zich tot
een lidmaatschap of jaarlijkse donatie; slechts een klein deel van het ledenbestand is
als vrijwilliger actief (Hietbrink 1990: 217). Waren medio 1995 nog 345 organisaties
aangesloten bij de voormalige Stichting Nationaal Contact Monumenten (ncm), eind
2006 waren het er bijna 400. In hoeverre deze stijging een toename van het aantal
organisaties weerspiegelt, dan wel een geneigdheid om zich te verenigen, is niet te
zeggen. Duidelijk is dat er nog (veel) meer particuliere monumentenorganisaties in
Nederland zijn.
De archeologische wereld heeft zijn eigen organisaties. Voor veel amateurarcheologen is de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (awn) de belangrijkste. De
awn heeft een hoofdbestuur, een aantal landelijke werkgroepen en 24 afdelingen,
elk met een eigen bestuur. Het onderscheid tussen bouwkundige en archeologische
monumenten is echter niet altijd duidelijk en de wereld van veel organisaties voegt
zich niet naar de verkaveling van de beleidswereld. Zo richt de Vereniging Open
Monumenten (vom) zich zowel op archeologische objecten als op monumentale
gebouwen en cultuurlandschappen. Voor zover het onderscheid wel gemaakt kan
worden, blijkt het aantal leden van enkele grote archeologische verenigingen te zijn
toegenomen. Tussen 1990 en 2000 steeg het aantal leden met ruim 22% van bijna
5000 tot bijna 6000 (rob 2002). Een groot, maar slinkend deel daarvan komt voor
rekening van de awn: in 1990 had die ongeveer 2800 leden en in 2000 waren dat er
nog ongeveer 2400 (rob 2002). Ook de ruim 1000 metaaldetectorzoekers van de
vereniging De Detector Amateur zijn meegeteld in het totaal. De groei van het aantal
leden zat vooral bij deze vereniging.
Om de omvang en samenstelling van de leden van verschillende soorten erfgoedorganisaties te beschrijven, is in het avo gevraagd of de geïnterviewden lid zijn van
een vriendenorganisatie van een museum, van een vereniging voor lokale en regionale geschiedenis en/of van een organisatie voor cultuurbehoud. In 2003 was 10,2%
van de bevolking van 16 jaar en ouder lid van ten minste een van deze drie soorten
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organisaties of verenigingen. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van 1995,
toen 9,3% van de Nederlanders lid, vriend of donateur was. Deze lichte aanwas gaat
samen met een relatief constant aandeel van de bevolking dat verschillende soorten
lidmaatschap combineert (1,8% in 1995 en 2,0% in 2003).
Verenigingen voor lokale en regionale geschiedenis en oudheidkundig genootschappen mogen zich in een grotere toeloop van leden verheugen. Tussen 1995 en 2003
nam het percentage van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder dat aangeeft
lid te zijn van dergelijke organisaties, toe van 2,9% naar 3,5% (tabel 8.3). Deze
toename van het ledental kwam vooral voor rekening van mannen, die toch al in de
meerderheid waren. Verder waren en blijven hoger opgeleiden en personen boven de
50 jaar zonder jonge kinderen hier oververtegenwoordigd. Vooral hoger opgeleide
65-plussers werden vaker lid. De leden van historische verenigingen zijn relatief vaak
afkomstig uit de minder verstedelijkte gebieden van het land. Naar etniciteit laten
vooral Surinamers, Antillianen en Arubanen een geringe actieve betrokkenheid bij
het cultureel erfgoed zien.
Vriendenorganisaties van musea zagen hun aanhang niet in gelijke mate toenemen.
Bezien over de gehele bevolking van 16 jaar en ouder bleek in 2003 2,4% lid van
een vriendenorganisatie te zijn. Acht jaar eerder was dat 2,2%. Een verschil tussen
mannen en vrouwen is daarbij nauwelijks waarneembaar, maar ook hier geldt dat
hoger opgeleiden, personen boven de 50 jaar en paren zonder jonge kinderen oververtegenwoordigd zijn.
De organisaties op het gebied van cultuurbehoud (in de vragenlijst werden monumenten en archeologie als voorbeeld genoemd) zijn relatief populair. Er zijn meer
Nederlanders lid van zo’n organisatie dan van een museale vriendenorganisatie
of van een historische vereniging. De organisaties voor cultuurbehoud zagen hun
ledenbestand in lichte mate groeien. Van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en
ouder zei in 2003 7,1% lid te zijn, tegen 6,7% in 1995. De samenstelling van de groep
leden lijkt veel op die van de museumvrienden: mannen en vrouwen zijn ongeveer
in gelijke mate aangesloten; hoger opgeleiden en personen boven de 50 jaar zijn
opnieuw oververtegenwoordigd. Wat betreft de geograﬁsche herkomst blijven alleen
personen uit het zuiden van het land iets achter.
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Tabel 8.3
Lidmaatschap van historische verenigingen, van vriendenorganisaties van musea en van
organisaties voor cultuurbehoud, bevolking van 16 jaar en ouder, 1995 en 2003 (in procenten)
lid historische
vereniging

lid vriendenorganisatie museum

lid organisatie
cultuurbehoud

1995

2003

1995

2003

1995

2003

bevolking

2,9

3,5

2,2

2,4

6,7

7,1

man

3,2

4,3

2,1

2,5

6,5

7,1

vrouw

2,6

2,8

2,3

2,3

6,8

7,2

16-19 jaar

1,1

1,0

1,0

0,6

2,4

0,6

20-34 jaar

1,2

1,1

0,9

0.8

3,0

1,9

35-49 jaar

2,4

2,8

2,2

1,7

7,2

7,2

50-64 jaar

5,4

6,0

3,9

3,8

10,2

11,1

65-79 jaar

5,4

6,5

3,5

5,3

11,2

12,9

≥ 80 jaar

2,9

5,5

2,1

2,5

7,0

9,6

lager onderwijsa

1,9

3,0

0,7

1,2

3,7

4,2

vmbo (lbo/mavo) a

3,0

3,0

2,2

1,7

5,9

5,4

havo, vwo, mboa

3,0

3,0

2,3

1,5

6,9

7,1

hbo, universiteit a

4,6

5,9

4,3

5,3

12,7

12,7

inwonend kind

1,0

1,0

1,0

0,7

2,1

0,9

alleenwonend, tot 40 jaar

1,2

2,1

1,3

1,4

4,9

1,9

paar, tot 40 jaar

1,4

0,8

1,0

0,8

4,4

2,5

gezin met kind(eren) t/m 6 jaar

2,1

1,6

1,0

0,8

4,8

5,2

gezin, kind(eren) vanaf 7 jaar

2,4

3,3

2,0

3,0

6,4

8,8

paar, vanaf 40 jaar

5,1

6,6

3,9

3,7

10,5

11,2

alleenwonend, vanaf 40 jaar

3,6

3,8

2,7

3,7

8,3

9,5

autochtoon

3,0

3,8

2,3

2,5

6,9

7,5

Turks, Marokkaans

1,6

1,1

0,5

1,6

1,6

2,2

Surinaams, Antilliaans, Arubaans

0,9

0,0

0,9

0,8

0,9

0,4

overigen

2,3

2,5

1,9

2,2

5,9

6,9
6,6

G4

2,0

2,1

3,0

2,5

8,8

overige gemeenten > 100.000

1,9

2,2

3,0

2,7

7,3

7,3

gemeenten < 100.000

3,3

4,2

1,9

2,3

6,1

7,2

a

Hoogste voltooide of huidige opleidingsniveau, bevolking van 20 jaar en ouder.

Bron: SCP (AVO’95 en ’03)
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In het bovenstaande is regelmatig gewezen op de rol van erfgoedorganisaties bij het
verrichten van vrijwilligerswerk. Binnen deze organisaties wordt vaak afgesproken
wie wanneer voor welke taken ingezet kan worden. Tot slot wordt in deze paragraaf
beschreven in welke mate lidmaatschap van deze organisaties inderdaad stimulerend werkt. Uit tabel 8.4 blijkt dat leden van erfgoedorganisaties veel vaker als
vrijwilliger actief zijn dan niet-leden, maar dat dit in 2003 in mindere mate het geval
was dan in 1995. Onder de leden bevinden zich verder relatief veel personen die zelf
historische voorwerpen verzamelen. Hierin is in de periode 1995-2003 weinig verandering opgetreden.
Tabel 8.4
Verrichten van vrijwilligerswerk en zelf verzamelen, bevolking van 16 jaar en ouder, naar
lidmaatschap van erfgoedorganisaties, 1995 en 2003 (in procenten)
vrijwilliger
1995
2003
2
2

gehele bevolking
leden van ten minste een van onderstaande drie organisaties

zelf verzamelen
1995
2003
10
10

10

8

27

leden van historische vereniging

17

14

37

29
39

leden van vriendenorganisatie van museum

26

18

37

38

leden van organisatie voor cultuurbehoud

11

8

27

27

Bron: SCP (AVO’95 en ’03)

8.4

Samenhang tussen actieve en receptieve participatie

Tot dusver is in dit hoofdstuk uitgegaan van een soort participatiepiramide. Aan
de top van die piramide staan de professionals, gevolgd door de actief betrokkenen
(amateurhistorici, vrijwilligers, leden van erfgoedorganisaties), dan de frequente
bezoekers en ten slotte de personen die incidenteel een bezoek brengen. Een impliciete veronderstelling hierbij is dat al die actief betrokkenen ook tot de bezoekers
van de verschillende erfgoedinstellingen behoren. Maar is dat eigenlijk wel terecht?
Komen alle museumvrienden ook in het museum en gaan de leden van historische
verenigingen ook zelf naar archieven toe?
Dat blijkt lang niet altijd het geval te zijn. Van de leden van erfgoedorganisaties
bezocht in 2003 69% een museum, 75% een bezienswaardig gebouw en 10% een
archief (tabel 8.5). Weliswaar zijn de bezoekpercentages van leden van erfgoedorganisaties twee tot drie keer zo hoog als de deelnamepercentages onder de gehele
bevolking, maar dat betekent nog niet dat alle leden ook bezoekers zijn. Zo ligt het
percentage bezoekers en/of gebruikers van archieven onder de vrijwilligers vele
malen hoger dan onder de gehele bevolking, maar toch geldt dat de overgrote meerderheid van de leden niet in een archief is geweest.
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Aangezien de overlap in de lidmaatschappen van de verschillende typen organisaties
gering is, kan de participatie van de leden op de diverse terreinen onderling vergeleken worden. Zoals verwacht kon worden, komen meer museumvrienden in een
museum dan personen die bij een andere erfgoedorganisatie zijn aangesloten. Museumvrienden leggen sowieso een relatief brede erfgoedbelangstelling aan de dag,
want zij bezoeken ook vaker monumenten dan leden van andere soorten erfgoedorganisaties. Toch heeft een op de vijf museumvrienden in 2003 geen enkel museum
bezocht. Mogelijk gaat het hier om mensen van gevorderde leeftijd, die een fysiek
bezoek niet meer aankunnen, maar het museum nog wel een warm hart toedragen.
De leden van de historische verenigingen blijken even vaak archieven te bezoeken
als de museumvrienden, en vaker dan de leden van organisaties voor cultuurbehoud.
Terwijl musea en monumenten in de periode 1995-2003 meer bezoekers uit alle
ledengroepen trokken, zijn de archieven juist minder vaak bezocht. Mogelijk wordt
dit laatste veroorzaakt door de toegenomen mogelijkheden tot het digitaal raadplegen van gedigitaliseerde collecties vanuit huis. Leden van de organisaties voor
cultuurbehoud behoren vaker tot de bezoekers van monumenten dan niet-leden. 24%
van deze leden heeft echter geen enkel monument bezichtigd.
Tabel 8.5
Bezoek aan musea, monumenten en archieven, bevolking van 16 jaar en ouder, naar
lidmaatschap van erfgoedorganisaties, vrijwilligerswerk en zelf verzamelen, 1995 en 2003
(in procenten)

gehele bevolking
leden van ten minste een van onderstaande drie organisaties

museum

monument

archief

1995 2003

1995 2003

1995 2003

33

36

43

45

3

3
10

65

69

71

75

12

leden van historische vereniging

62

64

70

73

23

16

leden van vriendenorganisatie van museum

76

82

80

83

23

16

leden van organisatie voor cultuurbehoud

65

70

72

76

11

9

vrijwilligers

65

79

73

73

31

16

verzamelaars

59

60

72

70

15

12

Bron: SCP (AVO’95 en ’03)

Veel vrijwilligers op cultuurhistorisch terrein komen ook in musea (79%) en gaan
naar oude gebouwen kijken (73%). Archieven bezoeken zij veel minder vaak (16%) en
het fysieke archiefbezoek lijkt onder de vrijwilligers, evenals onder de leden, in het
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afgelopen decennium uit de gratie te zijn geraakt, zoals reeds aangestipt mogelijk
onder invloed van de grotere digitale toegankelijkheid van archieven.
Verzamelaars lijken in hun bezoekgedrag in grote lijnen op de leden van erfgoedorganisaties: ze gaan vaker naar musea en monumenten dan naar archieven,
maar vooral de laatste bezoeken zij relatief veel vaker dan de gehele bevolking. Bij de
verzamelaars is er, in tegenstelling tot de leden, geen stijging in het bezoek waar te
nemen.

8.5

Conclusie

Ondanks de dalende bereidheid van Nederlanders om zich bij een maatschappelijke
organisatie aan te sluiten, hebben de verschillende soorten erfgoedorganisaties hun
ledenaantallen juist zien toenemen. In 2003 was 10,2% van de bevolking (meer dan
een miljoen personen) lid van een erfgoedorganisatie. Bovendien had 1,5% van de
Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder, oftewel ongeveer 160.000 personen, in
dat jaar aan erfgoed gerelateerd vrijwilligerswerk verricht. Onder de vrijwilligers en
de leden van verschillende soorten erfgoedorganisaties (historische verenigingen,
vriendenorganisaties van musea en organisaties voor cultuurbehoud) zijn hoger
opgeleiden en ouderen oververtegenwoordigd. In de periode 1995-2003 is het overwicht van hoger opgeleiden kleiner geworden en dat van ouderen juist toegenomen.
Steeds is de deelname van 50-plussers sterker toegenomen dan die van jongeren.
Hoewel de kring van actief betrokkenen dus groter is geworden, vergrijst het bestand
van leden en vrijwilligers wel. Op korte termijn levert dit weinig problemen op,
aangezien de babyboomgeneratie vrij omvangrijk is en bovendien gemiddeld hoger is
opgeleid dan eerdere generaties. Op wat langere termijn, echter, kan verdere vergrijzing zonder toevoer van nieuw bloed leiden tot ledenverlies en dalende inzet van
vrijwilligers.
De inzet van vrijwilligers en actieve leden is van groot belang voor het creëren van
draagvlak voor de instandhouding van cultureel erfgoed. Het is nu al zaak om na te
denken over het werven en binden van nieuwe vrijwilligers en leden. De generatiewisseling onder de betrokkenen gaat gepaard met een instroom van hoger opgeleide,
zojuist gepensioneerden. Deze generatiewisseling gaat ook samen met een veranderend verwachtingspatroon van actieve deelname. De betrokkenen vinden hier een
terrein om hun eruditie te etaleren en nieuwe expertise op te bouwen. Naarmate
vrijwilligers hoger opgeleid en meer deskundig zijn, wordt de afstand tussen professional en amateur kleiner. De Rynck (2005) spreekt door deze intellectuele verdieping zelfs van een nieuw type van erfgoedvrijwilliger. Deze ‘nieuwe vrijwilliger’ zou
bovendien geen vaste relatie met een bestaande organisatie willen onderhouden en
deelname aan tijdelijke projecten prefereren boven permanente beschikbaarheid.
Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan lijkt het voor erfgoedorganisaties raadzaam
op deze veranderingen in te spelen. Een organisatiecultuur die aansluit bij de wensen
en verwachtingen van actief betrokkenen lijkt een belangrijke voorwaarde voor het
versterken van het culturele draagvlak.
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9

Patronen en profielen

9.1

Overlap in bezoek van musea, monumenten, archeologie en archieven

Belangstelling voor het verleden kan in vele activiteiten tot uitdrukking komen. In
de voorgaande hoofdstukken zijn deze afzonderlijk behandeld: het bezoeken van
musea, van monumenten, van archeologische objecten en opgravingen, en van
archieven; het gebruiken van media en internet; en het zich actief inzetten voor
het behoud van het erfgoed als vrijwilliger van een erfgoedinstelling, lid van een
heemkundekring, als (amateur)genealoog en/of als verzamelaar van voorwerpen met
historische waarde. Het ligt voor de hand dat mensen met historische interesse (of
met een belangstelling voor cultuur in brede zin) zich niet tot een van deze vormen
van erfgoedparticipatie zullen beperken. Op verschillende plaatsen is al getoond dat
er inderdaad een overlap tussen deze activiteiten bestaat. Museumbezoekers gaan
veel vaker dan niet-bezoekers ook naar monumenten en archieven, en omgekeerd.
Het percentage bezoekers is steeds bijna twee keer zo groot als voor de bevolking als
geheel (tabellen 9.1 en 9.2).
Tabel 9.1
Overlap in bezoek aan musea, monumenten en archieven, bevolking van 16 jaar en ouder,
afgelopen 12 maanden, 1995 en 2003 (in procenten)
wie een … bezoekt
museum
1995

museum
monument
archief
2003

monument

archief

62

68

33

78

43

bezoekers en niet-bezoekers

bezoekt ook een …
79
6

5

3

bezoekt ook een …
59

museum
monument
archief

74
7

6

70

36

74

45
3

Bron: SCP (AVO’95 en ’03)

Vier op de vijf mensen (vanaf 16 jaar) die zeggen in de afgelopen twaalf maanden
minstens één keer een museum te hebben bezocht, geeft aan in diezelfde periode
ook ten minste eenmaal een monument te hebben bezichtigd. Van de gehele bevolking ging ruim een derde naar een museum. Hoewel het percentage bezoekers van
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archieven veel lager ligt, gaan museum- en monumentenbezoekers twee keer zo vaak
naar archieven als de bevolking als geheel. Deze overlappingen in de bezoekcijfers
zijn in de afgelopen periode nauwelijks veranderd, gezien de geringe verschillen
tussen 1995 en 2003.
In het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo) is niet gevraagd naar
de belangstelling voor archeologie. In het onderzoek Publieke belangstelling voor
archeologie (pba; zie hoofdstuk 5) is echter ook gevraagd naar museumbezoek,
zodat hier de overlap in beeld kan worden gebracht (zij het alleen voor de bevolking
vanaf 25 jaar; tabel 9.2).
Tabel 9.2
Bezoek aan musea, bevolking van 25 jaar en ouder, naar bezoek aan archeologische
opgravingen/objecten, afgelopen 12 maanden, 1996 en 2004 (in procenten)
wie … bezoekt
archeologie
1996

archeologie
museum
2004

museum

allen

bezoekt ook …
35
68

19
37

bezoekt ook …
archeologie
museum

49
66

27
39

Bron: NIPO (PBA’96); SCP (PBA’04)

Het percentage bezoekers aan musea is in de beide meetjaren ongeveer gelijk
gebleven, zoals ook bleek uit tabel 9.1. De stijging in het bezoek aan archeologische
objecten, exposities en opgravingen van 19 naar 27% daarentegen vertaalt zich in een
hoger percentage museumbezoekers dat ook met archeologie in aanraking is gekomen (grofweg van een op de drie naar een op de twee). Het vermelden waard is dat
ook onder niet-museumbezoekers het percentage archeologiebezoekers is gestegen
van 9 naar 15% (niet in de tabel).
De cijfers in de beide tabellen bieden niettemin nog beperkt zicht op patronen in de
omgang met erfgoed. Mogelijk zijn in het overlappende bezoek aan erfgoedinstellingen, alsmede in het gebruik van media en in de actieve inzet ten behoeve van
cultureel erfgoed, relatief sterke samenhangen te ontdekken. Het is denkbaar dat
mensen zich van elkaar onderscheiden in hun belangstellingsvelden (bv. wel of geen
interesse in kunsthistorie), de wijze waarop en de mate waarin ze de ter beschikking staande mogelijkheden (receptieve participatie, media- en internetgebruik,
actieve participatie) combineren. In dit hoofdstuk presenteren we een typologie van
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erfgoedminnaars, -passanten en -mijders die op dergelijke achterliggende patronen
is gebaseerd.

9.2

Een typologie

Om meer te weten te komen over mogelijke patronen in de belangstelling voor
cultureel erfgoed, is een clusteranalyse uitgevoerd. In zo’n analyse worden verschillende groepen onderscheiden op basis van meerdere kenmerken; in dit geval zijn dat
de indicatoren voor receptieve participatie, participatie via media/internet en actieve
deelname (zie hoofdstuk 3 t/m 8). Ieder cluster kent een onderscheidende combinatie
van bezoekfrequentie, mediagebruik en actieve inzet. Toch komen veel activiteiten
en kenmerken van de erfgoedliefhebbers in meerdere clusters voor, wat enige onderlinge overlap betekent, maar de mate waarin dit gebeurt is steeds verschillend.
In de clusteranalyse werden aanvankelijk elf clusters onderscheiden. Vijf daarvan
kenmerkten zich door een relatief grote belangstelling voor cultureel erfgoed. In de
overige zes clusters waren de onderlinge verschillen soms zeer klein. Omwille van
de overzichtelijkheid zijn daarom enkele van die clusters samengevoegd, zodat er
1
vier overbleven. In totaal zijn er dan negen clusters. De naamgeving van de clusters
is geënt op de activiteit die er in elke groep uitspringt, oftewel die de leden van dat
cluster het beste typeert. In tabel 9.3 worden deze namen weergegeven en is tevens
de omvang van de clusters vermeld.2 De eerste vijf clusters, waarin de erfgoedbelangstelling het grootst is, zijn relatief klein en maken samen 34% van de Nederlandse
bevolking uit. De volgende drie clusters van mensen die incidenteel met erfgoed in
contact komen, omvatten samen zo’n 36% van de Nederlanders. Het resterende cluster (30%) wordt gevormd door de groep non-actieven, die (vrijwel) niet met erfgoed
omgaat.
De clusteranalyse levert een dwarsdoorsnede op. Activiteiten die in eerdere
hoofdstukken gescheiden zijn gepresenteerd, worden hier voor afzonderlijk groepen
aan elkaar gerelateerd. In de kolommen ‘receptief’ (bezoek aan erfgoedinstellingen
en -locaties), ‘gemedieerd’ (media en internet) en ‘actief’ (vrijwilliger en lidmaatschap) is met symbolen weergegeven uit welke combinatie van deze drie vormen van
deelname het proﬁel van de betreffende groep bestaat. Hier wordt duidelijk waarin
de clusteranalyse de groepen van elkaar heeft onderscheiden.
De meest rechtse kolom van tabel 9.3 laat zien dat de negen typen zijn geordend naar
aﬂopende overall erfgoedparticipatie. De kolommen daarnaast geven, zoals gezegd,
weer met welke intensiteit elk type op de drie dimensies participeert. Hieruit is bijvoorbeeld op te maken dat verenigingsleden en verzamelaars op elkaar lijken. Alleen
zijn de eerstgenoemden wat vaker actief. Kunstminnaars hebben veel gemeen met
snuffelaars en degenen die een cultuuruitje met het gezin maken. Ten opzichte van
de snuffelaars zijn ze actiever in receptieve deelname, terwijl ze zich van de makers
van gezinscultuuruitjes onderscheiden door een grotere participatie via media en
internet. Zo heeft elke groep zijn hogere en lagere scores, uiteraard met uitzondering
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van de allrounders en de non-actieven, die op alle dimensies hoog respectievelijk
laag scoren.
Tabel 9.3
Typologie van erfgoedgebruikers met negen clusters, bevolking van 6 jaar en ouder, 2003
aantal
aandeel bevoltotaal
a
a
a
a
personen king (in %)
receptief gemedieerd actief rang
1 allrounders

610.000

4,1

++

++

+

1.160.000

7,7

+

+

o

+

840.000

5,6

o

o

++

+

4 verzamelaars

1.230.000

8,2

o

o

+

o

5 snuffelaars

1.360.000

9,0

–

+

o

o

6 cultuuruitje met het hele gezin

2.390.000

15,9

+

–

o

o

7 dagjesmensen

1.700.000

11,3

o

–

–

–

8 lezers

1.230.000

8,2

–

o

–

–

9 non-actieven

4.520.000

30,0

––

––

–

––

2 kunstminnaars
3 verenigingsleden

a

++

De tekens verwijzen naar de rangorde van de negen groepen op de meest rechtse kolom in de tabellen 9.4, 9.5 en
9.6.
Codering: 1 ++; 2 en 3 +; 4, 5 en 6 o; 7 en 8 –; 9 ––. De kolom ‘totaal rang’ geeft de rangorde op de optelsom van
de drie rangscores weer.

Bron: SCP (AVO’03); CBS (StatLine)

In deze paragraaf beschrijven we eerst het meest in het oog springende erfgoedgebruik van elk cluster, alsmede de sociaaldemograﬁsche samenstelling ervan.
Vervolgens beschrijven we in paragraaf 9.3 systematisch de verschillen in erfgoedbelangstelling op de drie dimensies receptieve deelname, gebruik via media en
internet, en actieve participatie, zoals deze door de clusteranalyse zijn gecreëerd.
Daarna gaan we in paragraaf 9.4 in op de dwarsverbanden tussen erfgoedbelangstelling en andere vormen van cultuurdeelname. In paragraaf 9.5 beschrijven hoe de
verschillende groepen erfgoed liefhebbers het internet gebruiken voor informatie
over erfgoed en het verleden.

Cluster 1: Allrounders
In cluster 1 bevindt zich een kleine kern van de zeer actieve erfgoedliefhebbers die
veel verschillende erfgoedactiviteiten combineren. Zij hebben in de twaalf maanden
voorafgaand aan het onderzoek vrijwel allemaal een museum en een bezienswaardig gebouw bezocht. Meer dan twee derde deed dat zelfs meerdere malen. Bijna een
derde van hen bezocht fysiek een archief. Hun mediagebruik is al even intensief
en gevarieerd als hun bezoek. Een niet onaanzienlijk aandeel is bovendien lid van
een erfgoedorganisatie en bijna de helft van deze groep verzamelt zelf objecten met
historische waarde.
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Demograﬁsch ziet het cluster er als volgt uit: het bestaat voor 64% uit mannen, kent
een lichte oververtegenwoordiging van middelbare scholieren en werkenden, en is
als geheel zeer hoog opgeleid. Opvallend is de oververtegenwoordiging van mensen
van Indische/Molukse afkomst en westerse allochtonen.

Cluster 2: Kunstminnaars
Dit cluster vertoont een voorliefde voor het bezoeken van musea, waarbij kunstmusea favoriet zijn. Een groot deel bezoekt tevens wel eens een bezienswaardig
gebouw. Hun internetgebruik concentreert zich echter sterk op websites van een
museum. Andere erfgoedgerelateerde activiteiten worden niet noemenswaardig
ontplooid door deze groep.
De groep bestaat voor 53% uit vrouwen en is voor het merendeel hoogopgeleid. Er
bevinden zich in de groep iets meer scholieren dan gemiddeld. Ook mensen met een
baan in de leeftijdscategorie 35-49 jaar zijn oververtegenwoordigd evenals, zij het in
mindere mate, westerse allochtonen en randstedelingen.

Cluster 3: Verenigingsleden
Deze groep is opgebouwd rond de leden van diverse verenigingen voor cultuurbehoud. Naast deze leden bevat het cluster ook veel leden van historische verenigingen en vrienden van musea. Daarmee bevindt zich in deze groep de meerderheid
van de hele Nederlandse bemensing van erfgoedorganisaties. Een kwart van hen
is tevens verzamelaar, en het bezoeken van bezienswaardige gebouwen is bij deze
mensen behoorlijk populair. Hun internetgebruik is nog maar matig op gang gekomen, zij geven veelal de voorkeur aan het lezen van boeken en tijdschriften en aan de
televisie.
Het cluster kent een oververtegenwoordiging van gepensioneerde ouderen, en iets
meer vrouwen dan mannen. De inkomens zijn iets hoger dan gemiddeld en het percentage zeer hoog opgeleiden is extreem hoog. Autochtonen uit de minder geürbaniseerde delen van Nederland – het gaat in veel gevallen om lokale historie – zijn in de
groep oververtegenwoordigd.

Cluster 4: Verzamelaars
Meer dan de helft van de leden van dit cluster verzamelt zelf voorwerpen met historische waarde. Zij zijn relatief vaak lid van een historische vereniging of van een
vriendenorganisatie van een museum. Het bezoek aan musea en bezienswaardige
gebouwen is bovengemiddeld. Onder de erfgoedliefhebbers zijn zij de groep met het
laagste mediagebruik voor erfgoeddoeleinden. Vooral hun internetgebruik is bijna
verwaarloosbaar.
Bijna de helft van deze groep is ouder dan 50 jaar en de oververtegenwoordiging
van gepensioneerden en vutters is dan ook aanzienlijk. De inkomens in deze groep
liggen een fractie onder het gemiddelde, terwijl de voltooide opleidingen over het
algemeen iets boven het gemiddelde liggen.
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Cluster 5: Snuffelaars
In dit cluster bevinden zich mensen die vooral via internet en ook wel via andere
media kennisnemen van cultureel erfgoed. Verder leggen zij niet een bijzonder grote
interesse voor erfgoed aan de dag. Het museumbezoek en bezoek van bezienswaardige gebouwen ligt in deze groep nog wel iets boven gemiddeld en hun archiefbe3
zoek is zelfs ruim bovengemiddeld, maar lid van erfgoedorganisaties zijn zij zelden.
Opvallend is de oververtegenwoordiging van jongeren in deze groep; 36% is scholier of student en ook het percentage thuiswonende kinderen is bovengemiddeld. De
volwassenen in dit cluster hebben grotendeels een hoge opleiding achter de rug en
58% verdient bovenmodaal.

Cluster 6: Cultuuruitje met het hele gezin
Iedereen in deze groep is in het jaar voorafgaand aan het onderzoek naar een
museum geweest. Voor meer dan de helft van deze groep bleef het bij één keer, de
andere helft bezocht hooguit driemaal een museum. 60% van de groep heeft ook een
of meerdere malen een bezienswaardig gebouw bezocht. Ook het mediagebruik voor
erfgoeddoeleinden staat op een laag pitje. Nagenoeg niemand heeft hiervoor het
internet gebruikt.
Opvallend is de oververtegenwoordiging van basisschoolkinderen en kinderen uit
de onderbouw van het middelbaar onderwijs in deze groep. Ook vinden we vrij veel
hoogopgeleide volwassenen. In het cluster komen veel ouders met jonge kinderen
voor. De inkomens zijn gemiddeld hoog.

Cluster 7: Dagjesmensen
De erfgoedgerelateerde activiteiten in deze groep beperken zich tot het bekijken
van bezienswaardige gebouwen en het lezen in boeken of tijdschriften over vroeger.
Vooral oude stadsdelen en dorpskernen worden veel bekeken. Leden van deze groep,
niet voor niets ‘dagjesmensen’ genoemd, bezoeken ook regelmatig recreatiegebieden, bioscopen en andere attracties. Ze zijn in de culturele sector iets minder actief
dan cluster 6. Ook deze groep maakt geen gebruik van internet voor een erfgoedinteresse.
Personen van middelbare leeftijd zijn in dit cluster oververtegenwoordigd en hun
opleidingen zijn laag tot middelbaar. Het merendeel heeft betaald werk, terwijl er
een kleine oververtegenwoordiging van huisvrouwen en -mannen te zien is. Er bevinden zich iets meer autochtonen en mensen van Molukse en Indische afkomst in de
groep dan verwacht op basis van de percentages in de hele bevolking.

Cluster 8: Lezers
Deze clusterleden bezochten in het afgelopen jaar helemaal niets op fysiek zowel als
op digitaal erfgoedgebied, maar lazen wel allemaal iets over vroeger in een boek of
tijdschrift. Een groot deel beluistert of bekijkt ook wel eens programma’s over erfgoed op radio en televisie. Aangezien ook andere groepen over vroeger lezen, onderscheidt dit cluster zich vooral doordat leden geen erfgoedinstellingen bezoeken en
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evenmin lid zijn van erfgoedorganisaties. Deze groep blijkt ook op andere gebieden
van vrijetijdsbesteding, zoals het bezoeken van concerten of natuurgebieden, minder
actief dan de bevolking als geheel.
De groep kent een oververtegenwoordiging van ouderen boven de 65 jaar, alleenstaanden en inwonende kinderen. Mensen met lage inkomens en laagopgeleiden zijn
eveneens oververtegenwoordigd.

Cluster 9: Non- actieven
Deze groep geeft in het geheel geen blijk van interesse in cultureel erfgoed. Geen
van hen heeft in het afgelopen jaar iets over vroeger bekeken, noch fysiek, noch op
het internet. Gelezen over erfgoed wordt er ook niet. Wel heeft eenderde deel van
hen iets op radio of televisie gezien over het verleden, maar ook dit is verreweg het
Tabel 9.4
Sociaaldemografi sche karakteristieken van de negen profielgroepen, bevolking van 6 jaar en ouder, 2003
1

2

3

4

profielgroep

allrounders

kunstminnaars

verenigingsleden

verzamelaars

% van bevolking 6
jaar en ouder

4,1

7,7

5,6

8,2

(aantal personen)

(610.000)

(1.160.000)

(840.000)

(1.230.000)

sekse

64% man

53% vrouw

52% vrouw

52% man

leeftijd

veel jongeren en
mensen van
20-49 jaar, weinig
65-plussers

veel 35-49-jarigen;
scholieren/studenten
oververtegenwoordigd

geheel boven
35 jaar, veel
50-plussers

veelal boven
20 jaar,

opleiding

hoe hoger,
hoe meer

veel hoogopgeleiden

laagst opgeleiden onderen hoogst opgeleiden
oververtegenwoordigd

hoger opgeleiden
licht oververtegenwoordigd

etniciteit

Indische/Molukse
achtergrond en
westerse allochtonen
licht oververtegenwoordigd

oververtegenwoordiging
westerse
allochtonen

autochtonen
licht oververtegenwoordigd

autochtonen licht
oververtegenwoordigd

huishoudinkomen

hogere inkomens
oververtegenwoordigd

veel hoge
inkomens

hogere inkomens
licht oververtegenwoordigd

benedenmodale
inkomens iets
oververtegenwoordigd

veel werkenden;
scholieren/
studenten oververtegenwoordigd

gepensioneerden
sterk over-,
scholieren/studenten sterk ondervertegenwoordigd

gepensioneerden
oververtegenwoordigd

Randstad licht
oververtegenwoordigd

Amsterdammers
oververtegenwoordigd

arbeidsmarktpositie scholieren/studenten
en werkenden
over-, huishouding
ondervertegenwoordigd

urbanisatiegraad

Randstad licht
oververtegenwoordigd

Bron: SCP (AVO’03)
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Randstad oververtegenwoordigd

laagste aandeel van alle negen groepen. Wanneer we iets uitzoomen van het erfgoed,
blijkt dat deze groep ook minder actief is op andere gebieden van vrijetijdsbesteding,
zoals bezoek aan theater, attractieparken en natuurgebieden.
Opleiding en inkomen vallen iets lager uit dan gemiddeld en het werkloosheidspercentage iets hoger dan gemiddeld. Mensen van Turkse en Marokkaanse en van
Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse afkomst zijn in deze groep oververtegenwoordigd.
In bovenstaande beschrijvingen van de negen clusters is kort iets gezegd over hun
sociaaldemograﬁsche samenstelling. Door van ieder cluster de samenstelling te
beschrijven, worden de proﬁelen van deze groepen belangstellenden geschetst. In
tabel 9.4 worden de sociaaldemograﬁsche kenmerken systematisch op een rij gezet.

5

7

8

9

snuffelaars

6
cultuuruitje met het
hele gezin

dagjesmensen

lezers

non-actieven

9,0

15,9

11,3

8,2

30,0

(1.230.000)

(4.520.000)

veel 65plussers

veel jongvolwassenen

(1.360.000)

(2.390.000)

(1.700.000)

59% man

54% vrouw

53% vrouw

veel scholieren/
studenten

kinderen onder
de twaalf oververtegenwoordigd

65-plussers
ondervertegenwoordigd

hoogopgeleiden
oververtegenwoordigd

laagopgeleiden en
middelbaar opgeleiden hoogst opgeleiden
hoogopgeleiden
licht oververtegenondervertegenoververtegenwoordigd woordigd
woordigd
autochtonen licht
oververtegenwoordigd

Turken, Marokkanen,
Surinamers,
Antillianen
oververtegenwoordigd

hogere inkomens over-, middeninkomens
lagere ondervertegen- oververtegenwoordigd
woordigd

veel hoge
inkomens

hogere inkomens
licht oververtegenwoordigd

scholieren/
studenten
oververtegenwoordigd

scholieren/studenten werkenden overlicht oververtegenvertegenwoordigd
woordigd

gepensioneerden
oververtegenwoordigd

Randstad
oververtegenwoordigd

Amsterdammers
licht oververtegenwoordigd

Randstad licht
ondervertegenwoordigd

Randstad licht
ondervertegenwoordigd

hoe lager,
hoe meer
Turken, Marokkanen,
Surinamers,
Antillianen
oververtegenwoordigd
lagere inkomens
oververtegenwoordigd
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Nederland en Vlaanderen
Typologieën als deze zijn uiteraard sterk afhankelijk van de aan de respondenten
voorgelegde vragen. In onze typologie is een grote nadruk gelegd op het gebruik van
digitaal erfgoed, erfgoedbronnen op het internet dus, aangezien dat aansloot bij de
hoofdvraag van de studie Klik naar het verleden (Wubs 2005). In Vlaanderen, waar in
het kader van de survey Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004 andere vragen
werden gesteld (zie Lievens et al. 2006: 137-143), kwam men tot een typologie waarin
de Vlaamse bevolking (vanaf 14 jaar) werd ingedeeld in vijf clusters (Vander Stichele
et al. 2005). De Vlaamse clusters zijn:
1 de niet in erfgoed geïnteresseerden (32% van de bevolking, van vergelijkbare
grootte als cluster 9 in onze typologie);
2 de liefhebbers van toegepaste kunst (design op gebieden als meubels, verlichting,
glas, juwelen, mode; 22% van de bevolking);
3 de geïnteresseerden in oorlogserfgoed en bredere sociale en politieke geschiedenis (19%);
4 de erfgoedomnivoren (met 16% veel omvangrijker dan ons eerste cluster van allrounders); en
5 de kunstliefhebbers (11%, vergelijkbaar met ons cluster 2).
Het is niet goed te achterhalen in hoeverre de verschillen tussen de Vlaamse en de
Nederlandse typologieën uitsluitend het gevolg zijn van een andere vraagstelling.
In grote lijnen lijkt het proﬁel van de Vlaamse erfgoedliefhebber sterk op dat van de
Nederlandse (vgl. Decraene et al. 2007; Van den Broek et al. 2005). Zo zijn leeftijd
en opleidingsniveau ook in Vlaanderen de meest onderscheidende kenmerken. Aan
de andere kant is het denkbaar dat de Vlaamse belangstelling voor oorlogserfgoed
groter is dan de Nederlandse doordat beide wereldoorlogen delen van België in een
slagveld veranderden, terwijl de Eerste Wereldoorlog (op oorlogsmonumenten in
Frankrijk veelbetekenend met la grande guerre aangeduid) aan ons land voorbijging.
Indien er in het avo-onderzoek een afzonderlijke vraag over oorlogserfgoed was
gesteld, dan had dit ongetwijfeld een groep liefhebbers aan het licht gebracht, die
nu onder de oppervlakte is gebleven. Welke van de twee factoren – inhoudelijk en
methodisch – het zwaarst meetelt, blijft onbeslist. In elk geval moet dit bij interpretatie en gebruik van onze typologie in het achterhoofd gehouden worden.

9.3

Belangstelling voor cultureel erfgoed van de negen typen

Nu de negen typen in grote lijnen zijn beschreven, kunnen we nauwkeuriger kijken
naar de mate waarin ze zich onderscheiden in hun belangstelling voor cultureel
erfgoed. In de vorige paragraaf zijn per type de meest in het oog springende aspecten
van het erfgoedgebruik genoemd. Voor een beter begrip van de verschillen tussen de
typen, is een nadere beschrijving van de door de clusteranalyse gecreëerde verschillen tussen de groepen nuttig. Die beschrijving wordt gegeven in tabel 9.5 (receptieve
deelname), tabel 9.6 (erfgoed via media en internet) en tabel 9.7 (actieve deelname).
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Zoals de naam van het cluster aangeeft, onderscheiden de allrounders zich van alle
andere groepen doordat ze op alle vormen van erfgoeddeelname bovengemiddeld
scoren. Zo ook in receptieve deelname (tabel 9.5). Vrijwel alle allrounders hebben
in de afgelopen twaalf maanden een monument bezocht; in iets mindere mate geldt
dat ook voor musea, en hun archiefbezoek is met 30% het tienvoudige van dat van
de bevolking als geheel. Zij worden in hun museumbezoek alleen naar de kroon
gestoken door de mensen uit het cluster ‘cultuuruitje met het hele gezin’ en in hun
monumentenbezoek door de dagjesmensen.
Kunstminnaars en verenigingsleden verschillen in receptieve deelname
nauwelijks van elkaar. De eerstgenoemden gaan wat vaker naar (kunst)musea, laatstgenoemden zijn wat meer in het archief te vinden. Verzamelaars zitten op een nog
wat lager niveau. De snuffelaars kenmerken zich door een duidelijk bovengemiddeld
archiefbezoek; na de allrounders gaan zij van de resterende groepen daar het meest
heen. Hun museum- en monumentenbezoek ligt op een nog wat lager niveau dan dat
van de verzamelaars.
De typen cultuuruitje met het hele gezin en dagjesmensen kennen één belangrijk
verschil: waar alle gezinsuitjemensen een museum hebben bezocht, heeft het grootste deel van hen ook een monument bezocht. Omgekeerd zijn dagjesmensen bijna
exclusief op monumenten gericht en bezoeken zij niet of nauwelijks musea.
Van de lezers verdiept een enkeling zich nog wel eens in archiefstukken. De
non-actieven doen hun naam eer aan door noch musea, noch monumenten, noch
archieven te hebben bezocht in de afgelopen twaalf maanden.
Tabel 9.5
Receptieve deelname aan erfgoed, bevolking van 6 jaar en ouder, naar type, 2003 (resultaat
clusteranalyse; in absolute aantallen en procenten)
museum
allrounders

87

monument
97

archiefa

aantal van dezea

30

2,1

kunstminnaars

81

72

3

1,6

verenigingsleden

68

73

5

1,5

verzamelaars

55

63

2

1,2

snuffelaars

43

51

10

1,0

100

60

2

1,6

dagjesmensen

0

100

1

1,0

lezers

0

0

1

0,0

non-actieven

0

0

0

0,0

cultuuruitje met het hele gezin

a

Vanaf 16 jaar.

Bron: SCP (AVO’03)

Cultuurdeelname via de media is de meest laagdrempelige vorm van omgaan met
cultuur (zie Van den Broek et al. 2005). In tabel 9.6 is te zien dat via de media en
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internet in ieder geval alle negen typen worden bereikt, al zijn dat binnen die groepen niet alle personen. Bij het gebruik van media en internet over het verleden spannen opnieuw de allrounders de kroon. Zij zeggen nagenoeg unaniem van alle drie de
vormen gebruik te hebben gemaakt in de afgelopen twaalf maanden. Op de tweede
plaats volgen ex aequo de kunstminnaars en de snuffelaars. Beide groepen hebben
een wat jonger proﬁel (zie tabel 9.4). Overeenkomstig dat proﬁel ligt ook in deze
groepen het digitaal erfgoedgebruik op 100%. Het gebruik van gedrukte en audiovisuele media ligt in beide groepen wat lager dan bij de allrounders.
Bij alle andere zes groepen ligt het accent meer op de traditionele dan op de
nieuwe media. Een kwart van de verenigingsleden is voor hun erfgoedliefhebberij
op internet actief. Een groter deel van hen wendt zich niettemin tot de gedrukte
en audiovisuele media. Ook bij de lezers is dat het geval. Deze groep beperkt zich
niet tot boeken en tijdschriften voor het vergaren van erfgoedinformatie, maar
raadpleegt ook in hoge mate radio en televisie. Van de ongeveer 4,5 miljoen erfgoedmijders wordt in ieder geval nog een derde bereikt door radio- en tv-programma’s
over het verleden.
Tabel 9.6
Erfgoedgerelateerd gebruik van media en internet, bevolking van 6 jaar en ouder, naar type,
2003 (resultaat clusteranalyse; in absolute aantallen en procenten)
radio, televisie

internet

aantal van deze

allrounders

boek, tijdschrift
96

96

100

2,9

kunstminnaars

68

88

100

2,6

verenigingsleden

76

85

24

1,8

verzamelaars

63

80

9

1,5

snuffelaars

70

87

100

2,6

cultuuruitje met het hele gezin

47

65

1

1,1

dagjesmensen

40

62

0

1,0

lezers
non-actieven

100

73

0

1,7

0

32

0

0,3

Bron: SCP (AVO’03)

De in totaal vier groepen erfgoedpassanten en -mijders zijn in het geheel niet actief
als verenigingslid, vrijwilliger of verzamelaar en zijn daarom uit tabel 9.7 weggelaten. Het meest actief zijn, zoals de naam aangeeft, de verenigingsleden. Van de vijf
manieren om actief te zijn, combineren zij er gemiddeld 1,7. Zij zijn vooral vaak lid
van een andere organisatie voor cultuurbehoud, waarmee wordt bedoeld: iets anders
dan een vriendenkring van een museum. Van alle groepen zijn zij op alle gebieden
het meest actief, met uitzondering van het zelf verzamelen van objecten met histo-
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rische waarde. Allrounders komen op een tweede plaats, waarna de verzamelaars
volgen. Kunstminnaars en snuffelaars zijn nauwelijks actief.
Tabel 9.7
Actieve erfgoedparticipatie, bevolking van 6 jaar en ouder, naar type, 2003
(resultaat clusteranalyse; in absolute aantallen en procenten) a
lid
lid andere
vrijwilligerslid
vriendenkring organisatie
werk erfgoedvereniging museum
cultuurbehoud instelling
allrounders

zelf
verzamelen
objecten

aantal
van
deze

13

12

19

7

43

0,9

2

1

9

1

9

0,2

verenigingsleden

22

24

84

12

25

1,7

verzamelaars

12

1

0

3

54

0,7

1

0

1

1

13

0,2

kunstminnaars

snuffelaars
a

De clusters ‘cultuuruitje met het hele gezin’, ‘dagjesmensen’, ‘lezers’ en ‘non-actief’ tellen in het geheel geen mensen
die op erfgoedgebied actief zijn en zijn daarom uit de tabel gelaten.

Bron: SCP (AVO’03)

9.4

Belangstelling voor andere cultuuruitingen van de negen typen

Nu we weten hoe het erfgoeddeelnamepatroon van de negen typen eruitziet, kan
het leerzaam zijn te bezien wat het beeld is van hun belangstelling voor andere
cultuurvormen. Het is een van de deelvragen die centraal staat in de publicaties van
de Culturele draagvlak-reeks. In hoofdstuk 7 is het media- en internetgebruik van
de groepen al uitvoerig beschreven, al beperkten we ons daar (vanwege de beschikbare data) tot het erfgoedgerelateerde media- en internetgebruik. In deze paragraaf
belichten we de belangstelling voor andere cultuurvormen.
Over het geheel genomen valt in tabel 9.8 op dat naarmate de erfgoedbelangstelling groter is, er ook meer buiten de deur van traditionele podiumkunsten wordt
genoten. De allrounders, de kunstminnaars en de verenigingsleden springen eruit
als de groepen met een grote belangstelling voor deze podiumkunsten. Van deze
drie groepen kijken de allrounders relatief vaak naar toneel, terwijl de verenigingsleden juist relatief vaak in de concertzaal naar klassieke muziek luisteren. De verzamelaars, snuffelaars en de makers van gezinscultuuruitjes nemen een tussenpositie
in. De non-actieven gaan het minst naar de onderscheiden podiumkunsten, maar
zijn er niet geheel afwezig.
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Tabel 9.8
Belangstelling voor traditionele podiumkunsten, bevolking van 6 jaar en ouder, naar type, 2003
(in absolute aantallen en procenten)
toneel
(professioneel)

klassieke muziek
(incl. opera)

ballet

ten minste
1 van deze

aantal van
deze

allen

14

14

5

25

0,3

allrounders

33

32

12

51

0,8

kunstminnaars

30

27

11

47

0,7

verenigingsleden

26

39

11

51

0,7

verzamelaars

18

20

6

32

0,4

snuffelaars

17

12

5

26

0,3

cultuuruitje met het hele gezin

19

19

6

34

0,4

dagjesmensen

11

8

3

19

0,2

lezers

7

5

2

12

0,1

non-actieven

5

4

1

9

0,1

Bron: SCP (AVO’03)

De allrounders zijn echt van alle cultuurmarkten thuis, want ook bij het bezoek
aan populaire cultuur zijn zij sterk oververtegenwoordigd (tabel 9.9). Evenals de
kunstminnaars gaan zij vaak naar concerten van populaire muziek, cabaret en de
bioscoop. Bij de populaire muziek en de bioscoopﬁlms hebben zij overigens vaak
gezelschap van de snuffelaars. Het bezoekpatroon van de snuffelaars lijkt op dat
van de makers van gezinscultuuruitjes, die ook bovengemiddeld scoren. De overige
groepen zijn op dit terrein minder actief en het zijn opnieuw de non-actieven die
het minst participeren. Voor de helft van die groep betekent dat opnieuw algemene
afwezigheid, maar de andere helft trekt er wel eens op uit.
Over het algemeen kan gesteld worden dat personen die actief zijn op erfgoedterrein
dat ook zijn op andere culturele terreinen. Dat geldt niet alleen voor de allrounders,
maar ook voor de andere groepen erfgoedliefhebbers. Zij bezoeken meer dan gemiddeld traditionele en populaire podiumkunsten en bioscopen.
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Tabel 9.9
Belangstelling voor populaire cultuurvormen, bevolking van 6 jaar en ouder, naar type, 2003
(in absolute aantallen en procenten)
populaire muziek
(incl. jazz, musical)

cinema (bioscoop ten minste aantal
cabaret en/of filmhuis)
1 van deze van deze

allen

32

14

57

67

1,0

allrounders

55

24

78

86

1,6

kunstminnaars

51

29

83

91

1,6

verenigingsleden

33

26

53

68

1,1

verzamelaars

31

16

57

67

1,0

snuffelaars

42

16

75

84

1,3

cultuuruitje met het hele gezin

36

17

69

78

1,2

dagjesmensen

31

12

54

65

1,0

lezers

24

9

46

54

0,8

non-actieven

20

6

42

50

0,7

Bron: SCP (AVO’03)

9.5

Erfgoedlief hebbers en internet

Gezien het groeiende belang van internet voor de erfgoedparticipatie, gaan we hier
in meer detail in op het internetgebruik voor erfgoeddoeleinden. Dit internetgebruik
is in tabel 9.6 aan de verschillende typen gekoppeld en wordt in deze paragraaf in
vier verschillende activiteiten onderverdeeld. Om de cijfermatige bevindingen meer
reliëf te geven is in zes focusgroepen gesproken over het gebruik van internet voor
erfgoeddoeleinden. De groepen zijn samengesteld naar de onderscheiden typen
erfgoedliefhebbers (waarbij er twee groepen ‘snuffelaars’ waren).
In tabel 9.6 viel al op dat drie van de negen groepen fervent het internet gebruiken voor erfgoeddoeleinden: de allrounders, de kunstminnaars en de snuffelaars.
Zonder uitzondering zijn alle leden van deze groepen wel op enige manier digitaal
actief. Het verschil met de overige groepen is opmerkelijk groot. Weet een kwart van
de verenigingsleden het web hiervoor nog te vinden, de overige groepen zijn nagenoeg of geheel afwezig in de virtuele erfgoedwereld.
Tabel 9.10 toont dat de digitale gebruikspatronen van de drie actieve groepen erg
verschillend zijn. De allrounders doen opnieuw hun naam eer aan door in groten
getale aan alle vier onderscheiden internetactiviteiten deel te nemen. Contact
zoeken met anderen over erfgoedzaken doet weliswaar slechts een derde van deze
groep, maar dit is nog altijd veel meer bij de andere groepen. De kunstminnaars
concentreren hun aandacht op de museumwebsites en de snuffelaars beperken zich
overwegend tot het zoeken naar informatie over cultureel erfgoed. Digitaal actieve
verenigingsleden lijken op de allrounders: op internet spreiden zij hun aandacht
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over de verschillende activiteiten. Het grote verschil is dat de allrounders allemaal
het internet gebruiken voor hun erfgoedbelangstelling, terwijl dat bij de verenigingsleden slechts een kwart is. Als de verzamelaars al actief zijn, is dat vooral om websites van/over monumenten, archeologie of archieven te bezoeken.
Tabel 9.10
Gebruik van digitaal erfgoed, bevolking van 6 jaar en ouder, naar type, 2003 (in absolute
aantallen en procenten) a

allrounders
kunstminnaars
verenigingsleden
verzamelaars
snuffelaars
cultuuruitje met het hele gezin
a

website
op
via internet
website monument, archeo- internet contact met
zoeken anderen
museum logie, archief
89
96
88
33

ten
aantal
minste
van
1 van deze deze
100
3,1

100

20

2

4

100

1,3

11

8

10

7

24

0,4

1

5

1

2

9

0,1

27

30

87

20

100

1,6

0

0

0

1

1

0,0

De clusters ‘dagjesmensen’, ‘lezers’ en ‘non-actief’ tellen in het geheel geen mensen die van digitaal erfgoed gebruik
maken en zijn daarom uit de tabel gelaten.

Bron: SCP (AVO’03)

Om meer zicht te krijgen op de betekenis van het internetgebruik voor erfgoeddoeleinden, zijn zes focusgroepgesprekken gevoerd. De volgende vier vragen waren bij de
gesprekken leidend:
1 Wat zijn de aard en de achtergrond van de interesse in het verleden bij gebruikers
van digitaal erfgoed?
2 Welke andere erfgoedinformatiebronnen, naast het internet, worden door deze
gebruikers aangeboord?
3 Wat zijn de doelen die gebruikers van digitaal erfgoed met hun gebruik willen
bereiken?
4 Hoe evalueren gebruikers hun gebruik van digitaal erfgoed?
De uitkomsten van deze gesprekken vertonen veel overeenkomsten. De deelnemers
geven als motivatie voor hun erfgoedactiviteiten hun nieuwsgierigheid naar concrete
zaken, personen en ook leefomstandigheden uit het verleden. Daarnaast gaat de
interesse soms uit naar mentaliteiten en gedachtegoed uit voorgaande tijdperken.
Verkregen informatie uit verschillende bronnen wordt verwerkt in een beeld van
het verleden, dat de geïnteresseerden zo compleet mogelijk trachten te maken. De
nieuwsgierigheid wordt door de deelnemers gezien als iets wat in hen zit en is ontplooid, niet als iets wat is aangeleerd. Enkele duidelijke patronen van informatieverwerking komen naar voren, namelijk inleving in historische personen, vergelijking
van levensomstandigheden en mentaliteiten, en oriëntatie op het lokale verleden.
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Het gebruik van de soorten bronnen is afhankelijk van het karakter van de informatievraag en de gewoontes van de informatiezoeker. Voor korte, snel te beantwoorden vragen gebruiken de meeste deelnemers het internet; oudere deelnemers doen
snel een greep in hun thuisbibliotheek. Voor de beantwoording van complexere
vragen oriënteren vrijwel alle deelnemers zich eerst op het internet, om vervolgens
een uitgebreidere zoekstrategie op te zetten. Daarin kunnen verschillende bronnen zijn opgenomen, zoals de bibliotheek, wederom internet, een bezoek aan een
instelling of het vragen aan iemand die er meer van afweet. Bij het ontwerpen van
de zoekstrategie speelt vertrouwdheid met de verschillende bronnen een minstens
even grote rol als de afweging of de betreffende bronnen inderdaad de juiste informatie zullen opleveren. Ook is de bestemming van de informatie belangrijk bij de
bronkeuze. Zo wordt voor ofﬁciële doeleinden vaak gedrukte literatuur gebruikt.
Wanneer alleen de eigen kennisvergroting het doel is, stelt men zich tevreden met
het internet als bron. Verder zijn het plezier in een zoektocht en het gemak waarmee
informatie te bereiken is belangrijke argumenten.
De belangrijkste doelen waarvoor het internet wordt aangewend, zijn de oriëntatie
op de aanwezigheid van informatie bij verschillende informatiebronnen, het vinden
van informatie zelf en het op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen in het
interessegebied. Daarnaast wordt het internet gebruikt om bezoek aan een instelling
voor te bereiden.
Het gebruik van digitaal erfgoed wordt door de deelnemers gewaardeerd om het
grote gemak, de vierentwintiguurs beschikbaarheid en de lage kosten. Ze vinden het
aanbod groot en toegankelijk.
Het grote en diverse aanbod maakt niettemin dat de informatie tegelijkertijd als
onoverzichtelijk wordt ervaren. Ook de vluchtigheid ervan is menig amateurhistoricus een doorn in het oog. Het verwijzen naar bronnen op het net is een hachelijke
onderneming: de aangehaalde informatie is vaak slechts tijdelijk beschikbaar en
soms is die tijd schrikbarend kort. Daar komt bij dat iedereen, expert en nitwit, er
kan publiceren. De betrouwbaarheid is daarom lang niet vanzelfsprekend, wat veel
vraagt van de kritische zin van de gebruiker. De geïnterviewden kunnen zich goed
voorstellen dat minder deskundige gebruikers dan zijzelf, zoals scholieren, die kritische zin nog niet hebben en daardoor verdwalen in het woud van informatie. Ook
storen erfgoedliefhebbers zich aan het door hen als oppervlakkig ervaren karakter
van veel erfgoedinformatie.
Het belangrijkste onderscheid tussen de verschillende typen gebruikers is de mate
van interesse voor het verleden en het speciﬁeke interessegebied. In de groepen
allrounders, verenigingsleden en verzamelaars bevinden zich mensen met een sterke
interesse voor hun stamboom, verzameling of een ander historisch onderwerp. Hun
websitegebruik is veelal gerichter dan dat van de snuffelaars, omdat deze liefhebbers
meer (speciﬁeke) kennis hebben van het veld en van de websites die relevant voor hen
zijn.
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De groep kunstminnaars onderscheidt zich duidelijk van de andere groepen door de
grote interesse voor kunstmusea; hun gebruik van digitaal erfgoed is dan ook met
name gericht op het bezoek van museumwebsites. In de andere groepen zijn interesses meer gespreid.
Andere verschillen doen zich voor door de typen heen en hangen samen met de
achtergrondkenmerken van de gebruikers. Jongere en hoger opgeleide deelnemers
ondervinden minder moeite met het digitale erfgoedaanbod en combineren vaker
meerdere functies van het internet. Een voorkeur voor het type bron hangt samen
met de leeftijd van de belangstellende. Naarmate de liefhebber ouder is, is hij eerder
geneigd encyclopedieën, archieven en bibliotheken te raadplegen. Jongere alsmede
hoger opgeleide erfgoedliefhebbers, wellicht wat vaardiger in het zoeken van informatie op internet, geven vaker aan dat het net voor hen grotendeels volstaat. Ouderen hebben ook waardering voor de snelheid en het gemak van het internet, maar
zweren toch bij de vertrouwde encyclopedie en de bibliotheek. Daar weet je volgens
hen tenminste vrij zeker dat je goede, betrouwbare informatie krijgt, waarnaar je
met een gerust hart kunt verwijzen.

9.6

Conclusie

Er bestaat een duidelijke overlap in de verschillende manieren waarop belangstelling voor erfgoed geuit kan worden. Bezoekers van musea zijn zo’n twee keer vaker
ook bezoekers van archieven, monumenten en archeologie, en vice versa, dan de
bevolking als geheel (bezoekers en niet-bezoekers samen). In deze overlap laat zich
een structuur ontwaren. Met een clusteranalyse is de bevolking in te delen in negen
typen, waarvan er vijf zijn aan te duiden als erfgoedliefhebbers, drie als erfgoedpassanten en één als erfgoedmijders.
Personen die actief zijn op erfgoedterrein zijn dat ook op andere culturele
gebieden. Dat geldt niet alleen voor de allrounders maar ook voor andere groepen
erfgoedliefhebbers. Zij bezoeken meer dan gemiddeld traditionele en populaire
podiumkunsten en bioscopen.
Met enkele vertegenwoordigers van de vier clusters van erfgoedliefhebbers en
de groep snuffelaars (die zich vooral via internet met erfgoed bezighoudt) is nader
ingegaan op hun belangstelling voor erfgoed in het algemeen en het gebruik van
digitaal erfgoed in het bijzonder. Gebruikers blijken onderscheid te maken naar
het soort vraag waarop hun informatiebehoefte betrekking heeft. Voor een snelle,
korte informatievraag worden meestal bronnen op internet geconsulteerd, terwijl
men voor meer fundamentele vragen teruggrijpt op de aloude analoge bronnen als
experts, musea, bibliotheken, archieven en (gedrukte) encyclopedieën. Wel lijkt er in
het laatste een verschil te bestaan tussen oudere en jongere erfgoedliefhebbers; de
laatsten zeggen het internet overal voor te gebruiken, wat wellicht samenhangt met
een grotere zoekvaardigheid met het medium, waardoor men sneller betrouwbare
informatie weet te vinden.

190

Patronen en proﬁelen

Noten

1 Op het eerste gezicht was het eleganter geweest in de clusteranalyse naar een oplossing met negen clusters toe te werken. Een additionele clusteranalyse die met dat doel
werd uitgevoerd, leverde echter een afwijkende en niet even goed interpreteerbare
oplossing op. Daarom is gekozen voor de wat ongebruikelijke weg van het handhaven
van de elf-clusteroplossing en het op inhoudelijke gronden samenvoegen van twee
tweetallen van clusters.
2 Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er ten tijde van het
avo-onderzoek (eind 2003, begin 2004) 15,0 miljoen Nederlanders van 6 jaar en
ouder; op dit getal zijn de schattingen van de groepsgrootten per cluster gebaseerd
(cbs d).
3 Van Dijken en Stroeker (2003) maken in een onderzoek naar archief bezoekers een
verschil tussen huidige en potentiële gebruikers van archieven. Die laatste groep is
wellicht alleen geïnteresseerd in het digitaal bezoeken van archieven. In dit cluster
bevinden zich waarschijnlijk zowel fysieke en virtuele archief bezoekers als nieuwe
virtuele archief bezoekers.
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Deel IV
Achtergronden en conclusies

10

Verklaring van verschillen in belangstelling voor
cultureel erfgoed

De ontkenning van het lagere, grove, vulgaire, goedkope, slaafse, in één woord: natuurlijke
genot vormt als zodanig het cultureel heilige. Ze bevestigt tegelijkertijd de superioriteit van
degenen die genoegdoening ontlenen aan het gesublimeerde, gerafﬁneerde, belangeloze,
kosteloze, gedistingeerde, het de gewone oningewijden voor eeuwig verbodene. Daarom
lenen kunst- en cultuurconsumptie zich – of men het wil en weet of niet – voor de
vervulling van een sociale functie: de legitimering van sociale verschillen.
Pierre Bourdieu, La distinction, critique sociale du jugement. Paris: Éditions de Minuit,
1979 (p. viii; vertaling FH/JdH)

10.1

Sociale spreiding van erfgoedbelangstelling

Nederlanders laten zich allesbehalve in gelijke mate in met cultureel erfgoed. Deze
verschillen in belangstelling voor erfgoed zijn tot dusverre alleen beschrijvend in
kaart gebracht. Aan de hand van individuele kenmerken als sekse, leeftijd en opleiding werd de sociale segmentatie van de erfgoedbelangstelling aan het begin van
deze eeuw beschreven. Deze beschrijving was weliswaar gedetailleerder dan die in
een eerdere scp-publicatie (Van den Broek et al. 2005), maar liet nog tal van vraagstukken onbesproken.
Ten eerste werd niet inzichtelijk gemaakt in hoeverre er tussen de segmentatiekenmerken ook onderlinge samenhangen bestaan. Zo hangen leeftijd en opleidingsniveau met elkaar samen, doordat de toegankelijkheid van voortgezet en hoger
onderwijs sinds de jaren zestig en zeventig sterk is vergroot. Oudere generaties
zijn daardoor gemiddeld lager opgeleid dan jongere. Dit brengt met zich mee dat
beschrijvende analyses geen uitsluitsel geven over de vraag in hoeverre verschillen in belangstelling voor erfgoed toegeschreven kunnen worden aan een bepaald
kenmerk. Men kan zich verder afvragen of de grotere belangstelling voor erfgoed
van oudere leeftijdsgroepen niet nog groter zou zijn geweest, als deze groep in haar
jeugd de opleidingskansen van de jongere generaties had gehad. De verschillen in
belangstelling naar leeftijd zouden in dat geval door het doorkruisende effect van
opleiding worden verkleind.
Ten tweede is geen aandacht besteed aan de verklaringsvraag: hoe komt het dat
er zulke, vaak grote en persistente verschillen bestaan in de belangstelling voor
en omgang met het culturele erfgoed? In de sociologische literatuur zijn diverse
theorieën over verschillen in culturele belangstelling te vinden, die elkaar deels
aanvullen en deels beconcurreren. De bekendste is wel die van de Franse socioloog
195

Pierre Bourdieu, uit wiens werk bovenstaand citaat afkomstig is. Bourdieu stelt, kort
gezegd, dat klassenverhoudingen in de maatschappij zich op subtiele wijze reproduceren in neigingen tot denken, waarderen en handelen die een oorsprong hebben in
de sociale omgeving waarin men opgroeit en gesocialiseerd wordt. Dit conglomeraat van disposities (Bourdieu spreekt van een ‘habitus’) komt ook tot uitdrukking
in de intensiteit van, en smaakvoorkeuren bij, cultuurdeelname. Aan die intensiteit
en smaakvoorkeuren – bezoekt men een expositie van zeventiende-eeuwse schilderkunst of van vroegtwintigste-eeuws keukengerei – kan men, aldus Bourdieu,
iemands sociale afkomst herkennen. Dit culturele kapitaal hangt niet alleen samen
met het milieu waarin men opgroeit, maar ook met het genoten onderwijs. Naast
cultureel kapitaal onderscheidt Bourdieu (1979) economisch (geld), sociaal (netwerken) en symbolisch kapitaal (status). Gezamenlijk vormen deze kapitaalvormen een
verklaring voor duurzame maatschappelijke scheidslijnen in cultuurdeelname.
De stabiliteit van culturele scheidslijnen die Bourdieu (1979) suggereert, is sinds
zijn publicatie van La distinction overigens wel bekritiseerd. Empirisch onderzoek
heeft laten zien, ook in de Nederlandse situatie, dat hoger opgeleiden in het algemeen openstaan voor zowel de ‘hogere’ als de ‘lagere’ cultuurvormen (dus zowel
klassieke muziek en opera als popmuziek en musicals) (Van Eijck 1999). Deze ‘erosie
van culturele scheidslijnen’ (DiMaggio 1987) of ‘omnivorisering’ (Peterson en Kern
1996; Laermans en Vander Stichele 2007) is in de Verenigde Staten het gevolg van
sociaalstructurele veranderingen. In Nederland is de situatie iets anders: hier waren
binnen de hogere statusgroepen de oudere groepen altijd al meer omnivoor in hun
culturele voorkeuren dan de jongere (Van Eijck et al. 2002). Dat neemt niet weg dat
deelname aan hogere cultuur nog altijd sterk wordt bepaald door het eigen opleidingsniveau en dat van de ouders, doordat lagere statusgroepen niet ‘omnivoriseren’
door zich meer dan voorheen open te stellen voor hogere cultuurvormen.
Mede geïnspireerd door het werk van Bourdieu hebben in Nederland sociologen
als Harry Ganzeboom (1984 en 1989) en Wim Knulst (1989) theorieën uitgewerkt
en getoetst, om verschillen in cultuurdeelname te onderzoeken. In het verklaringsmodel van Ganzeboom (1989) wordt cultuurdeelname gezien als de resultante van
het vermogen om complexe informatie te verwerken, van de capaciteit om status te
verwerven en van de beschikbare hoeveelheid vrije tijd en het beschikbare inkomen.
Informatieverwerkingscapaciteit wordt in belangrijke mate verworven in de thuissituatie en in het onderwijs; statusverwerving speelt zich grotendeels af in sociale
netwerken, en beschikbaar inkomen vormt een belangrijk aspect van economisch
kapitaal. Meer nog dan Ganzeboom legt Knulst (1989) de nadruk op cultuurdeelname als vorm van vrijetijdsbesteding. Met het bezoek aan culturele instellingen is
immers vrije tijd gemoeid. Deze tijd kan niet aan andere, concurrerende vormen van
vrijetijdsbesteding gespendeerd worden. Binnen een beperkt vrijetijdsbudget is daarmee de noodzaak om te kiezen geboren. Die keuze wordt niet alleen bepaald door
de reeds genoemde factoren, maar ook door het culturele aanbod, dat niet gelijkelijk
over Nederland verdeeld is. Regionale verschillen in het cultuuraanbod bepalen wie
er in de nabijheid van aantrekkelijke musea, theaters en concertzalen woont en wie
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niet. In principe is de afstand tot het aanbod een kwestie van reistijd en reiskosten,
maar het is niet ondenkbaar dat eenvoudig bereikbare kwaliteit toch een zelfstandig
wervende invloed heeft (zie Maas et al. 1990).
Eén factor is bij de verklaring van verschillen in cultuurdeelname lange tijd onderbelicht gebleven, namelijk het herkomstland van Nederlanders. Met de groei van de
groepen niet-westerse allochtonen en de vaak heftige discussies over culturele diversiteit, wint de etnische factor aan belang. Lange tijd ontbrak ook goede informatie
om de invloed van etniciteit te onderzoeken. Enkele jaren geleden is daar verandering in gekomen (zie Van den Broek en Keuzenkamp, te verschijnen).
Het is hier niet de plek om uitspraken te doen over de juistheid van de achterliggende
theorieën, noch om mogelijk concurrerende theorieën te toetsen. Mede geïnspireerd
door de beschreven theorieën, maar ook ingeperkt door de mogelijkheden van de
beschikbare data, willen we de invloed van een aantal factoren op de cultuurdeelname nader onderzoeken. In concreto gaat het dan om de invloed van inkomen,
sociaal netwerk en het opleidingsniveau (economisch, sociaal en cultureel kapitaal),
de vrije tijd, regionale verschillen in het cultuuraanbod en etniciteit (vgl. het model
van het recente Vlaamse cultuurparticipatieonderzoek, Lievens et al. 2005: 51-52).
Het eerstgenoemde ongenoegen – de onduidelijkheid over de vraag in hoeverre
kenmerken als leeftijd en opleiding met elkaar samenhangen en daardoor het zicht
versperren op de ‘zuivere’ invloed van leeftijds- en opleidingsverschillen – kan met
het beschikbare materiaal wel worden weggenomen. Door middel van verklarende
analyses kunnen dit soort onderlinge samenhangen worden ontleed. In dit hoofdstuk en het volgende worden deze analyses dan ook ingezet om de zuivere effecten
van kenmerken als leeftijd en opleiding te kunnen beoordelen. Met de beschikbare
gegevens uit het avo kan dat op twee manieren: op één moment in de tijd (cross-sectioneel of synchronisch) en door de tijd heen (longitudinaal of diachronisch). Beide
manieren hebben hun speciﬁeke voordelen. Een verklaring van verschillen op één
moment in de tijd (aan de hand van het meest recente avo-onderzoek) biedt zicht op
de relatieve sterkte van de effecten van achtergrondkenmerken, maar zegt weinig tot
niets over hoe die effecten zich door de tijd heen hebben ontwikkeld. Daarvoor is een
longitudinale analyse nodig, die laat zien hoe stabiel de effecten door de tijd heen
zijn.
Beide analysevormen komen ter afsluiting van deze studie aan bod. In het
volgende hoofdstuk hanteren we het diachronische perspectief en bezien we in
hoeverre de effecten van achtergrondkenmerken door de tijd heen veranderen. In
dit hoofdstuk proberen we verschillen in erfgoedbelangstelling te verklaren op het
laatst beschikbare moment in de tijd. Meestal is dat 2003, het laatste avo-meetjaar.
Hoewel die meting alweer enige tijd geleden heeft plaatsgevonden, geeft ze goed
inzicht in de bestaande verhoudingen, aangezien sociale scheidslijnen niet van het
ene op het andere jaar veranderen, maar grotendeels stabiel zijn (zie de trendcijfers
in Van den Broek et al. 2005). In de voorlaatste paragraaf worden alle eerder behandelde verschillen met elkaar in verband gebracht in één analysemodel. De relatieve
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sterkte van de effecten wordt dan zichtbaar, waarmee enig inzicht wordt gegeven
in de mechanismen achter de totstandkoming van sociale verschillen in erfgoedbelangstelling.
Telkens worden zes te verklaren factoren in de analyses betrokken: bezoek
museum, bezoek monument, bezoek archief, actieve deelname, erfgoed via de oude
media en erfgoed via internet. Alle zes zijn deelnamevariabelen, die aangeven of
men in de afgelopen twaalf maanden de betreffende activiteit heeft ondernomen of
niet. Aan het besluit om te kiezen voor deze variabelen en niet voor variabelen die
ook de intensiteit van deelname uitdrukken, ligt een aantal redenen ten grondslag
1
van pragmatische en methodisch-technische aard.

10.2

Economisch, sociaal en cultureel kapitaal

In La distinction ontwikkelt Bourdieu een theorie van verschillende kapitaalvormen
die gezamenlijk de sociale positie van groepen mensen uitmaken. Naast economisch
kapitaal – geld oftewel bezit en inkomen – zijn dat sociaal en cultureel kapitaal.
Sociaal kapitaal bestaat uit het netwerk van betrekkingen met familie, vrienden en
bekenden die je, als het nodig is, kunt mobiliseren om je sociale positie te verbeteren, bijvoorbeeld door het krijgen van een baan. Cultureel kapitaal verwijst naar
kennis en vaardigheden rondom cultuur in brede zin, die worden verkregen middels
vorming – zowel formeel, op school, als informeel, door het zichzelf eigen maken
of door het leren van anderen. In tegenstelling tot economisch kapitaal, is cultureel
kapitaal persoonsgebonden en niet overdraagbaar door middel van ‘betaling’.
In hoeverre leiden verschillen in economisch, sociaal en cultureel kapitaal
anno 2003 tot verschillen in erfgoeddeelname? Het avo’03 bevat niet voor alle drie
kapitaalvormen goede indicatoren. Wat economisch kapitaal betreft: het is bekend
tot welke inkomensklasse het huishouden van de respondent behoort. Welstand
daarentegen – het geaccumuleerde kapitaal – is in dit onderzoek niet gemeten.
Over sociaal kapitaal zijn de gegevens evenmin volledig te noemen. Informatie
over verenigingslidmaatschap en vrijwilligerswerk is gebruikt, en deze indicatoren
zeggen wel iets over de kans dat men in de vrije tijd met anderen in contact komt. De
feitelijke grootte en sterkte van het netwerk van familie, vrienden en kennissen wordt
daarmee uiteraard niet volledig gemeten. Cultureel kapitaal ten slotte kan in het avo
enerzijds worden geïndiceerd met de algehele culturele belangstelling, zoals die tot
uitdrukking komt in deelname aan diverse vormen van amateurkunst. Anderzijds
zijn het opleidingsniveau van de respondent zelf en het opleidingsniveau van zijn/
haar ouders een indicator voor cultureel kapitaal. De eerste opleidingsvariabele geeft
daarbij aan hoeveel tijd men in het onderwijssysteem heeft doorgebracht c.q. op welk
niveau men is onderwezen. Daarbij wordt aangenomen dat een hogere opleiding
bevorderlijk is voor het vergaren van cultureel kapitaal. Het opleidingsniveau van de
ouders is, zo is de aanname, bepalend voor de overdracht van cultureel kapitaal in
2
het gezin waarin de respondent is opgegroeid.
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Economisch kapitaal
In hoeverre kan belangstelling voor erfgoed worden verklaard door het inkomen
van het huishouden waartoe men behoort? Als het kopen van een toegangsbewijs
en eventueel bijkomende reis- en verblijfskosten een belemmering zouden zijn voor
het bezoeken van een museum of monument, dan zouden er duidelijke verschillen
tussen inkomensgroepen moeten bestaan. Ten aanzien van erfgoeddeelname via de
media zouden zulke verschillen niet voor de hand liggen: praktisch in elk huishouden, ook in die met een laag inkomen, is wel een televisie en radio aanwezig, zodat
men in elk geval de mogelijkheid heeft om deel te nemen (tabel 10.1).
Tabel 10.1
Erfgoedparticipatie (wel/niet in afgelopen 12 maanden), bevolking van 6 jaar en ouder, naar
nettohuishoudinkomen, 2003 (in procenten)
museum
allen

38

monument
45

archief

a

actieve deelname

b

via media

3,3

16

69

c

via internet
23

laag

28

28

2,7

12

64

16

midden laag

32

38

2,6

14

66

18

midden hoog

37

46

3,4

16

69

23

hoog

51

60

4,3

21

75

33

ratio hoog/laag

1,8

2,1

1,6

1,7

1,2

2,1

b-waardee
p
a
b
c
d

e

d

0,36

0,45

0,22

0,23

0,19

0,37

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Bevolking van 15 jaar en ouder.
Ten minste een van de volgende: lid historische vereniging, lid vriendenkring musea, lid andere organisaties voor
cultuurbehoud, doen van vrijwilligerswerk voor erfgoedinstelling, zelf verzamelen historische objecten.
Ten minste een van de volgende: in afgelopen jaar boek/tijdschrift gelezen over vroeger, tv-/radioprogramma gezien/
gehoord over vroeger.
Ten minste een van de volgende in afgelopen 12 maanden: website museum bezocht, website andere
erfgoedinstelling bezocht, op internet informatie gezicht over erfgoed, via internet met anderen contact gezocht over
erfgoed.
Binomiale logistische regressie met nettohuishoudinkomen als (lineaire) predictor.

Bron: SCP (AVO’03)

Uit de analyses komen duidelijke scheidslijnen naar inkomensniveau naar voren.
In de bovenste rij van de tabel staan de deelnemerspercentages voor de bevolking
vanaf 6 jaar. In de twaalf maanden voorafgaand aan het interview gaf 38% van de
Nederlanders aan ten minste eenmaal een museum te hebben bezocht. Uitgesplitst
naar inkomensniveau komen toch aanzienlijke verschillen aan het licht: 51% van
de mensen uit een huishouden met hoog inkomen bezocht een museum, tegenover
28% van de lage inkomens. De regel ‘ratio hoog/laag’ geeft aan dat het percentage
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deelnemers in de hoogste groep 1,8 keer zo groot is als in de laagste. In alle zes
gevallen – bezoek aan musea, monumenten en archieven, actieve erfgoeddeelname,
deelname via de media en via internet – stijgen de deelnamepercentages met het
inkomensniveau. Tussen de hoogste inkomensgroep en de drie andere groepen
doet zich het grootste verschil voor. De onderste regels van de tabel rapporteren de
uitkomsten van een verklarende analyse, waarbij de erfgoedparticipatie (in twee
categorieën gemeten: wel of niet) wordt verklaard met de inkomensverschillen. Bij
alle vormen van erfgoeddeelname, dus ook bij deelname via de ‘klassieke’ massamedia, verklaart inkomensniveau een deel van het verschil. Wel zijn bij de klassieke
massamedia de verschillen het kleinst.
Het zoeken of delen van erfgoedinformatie op internet blijkt – althans in 2003,
toen de beschikbaarheid van internet nog een stuk lager lag dan nu – voor een niet
gering deel afhankelijk te zijn van inkomen. Een deel van deze sociale scheidslijnen
wordt verklaard door de toegang tot internet thuis. Van de personen in huishoudens
uit de laagste inkomensgroep beschikte in 2003 maar 36% over een internetaansluiting thuis, tegenover 57, 79 en 91% in de hogere inkomensgroepen. Maar ook als
‘beschikking over internet thuis’ als extra verklarend kenmerk aan het model wordt
toegevoegd, blijft de bijdrage van inkomen signiﬁcant. Wel daalt de b-waarde van
0,37 naar 0,16 (niet in tabel) – in dezelfde orde van grootte dus als bij de toegang
via media. Vooralsnog is de verspreiding van internet in Nederlandse huishoudens
niet volledig. De daling in de b-waarde na controle doet vermoeden dat bij volledige
verspreiding de verschillen in digitale erfgoedbelangstelling naar inkomensklassen
zullen afnemen.
Met deze analyse kan niet worden uitgesloten dat de in tabel 10.1 weergegeven
inkomensverschillen in feite door andere factoren worden veroorzaakt. Het is
bijvoorbeeld goed mogelijk dat achter de inkomensverschillen de factor opleiding
schuilgaat: mensen met een hogere opleiding genieten over het algemeen een hoger
inkomen. In dat geval zou niet inkomen maar opleiding de geëigende verklaringsgrond voor erfgoedbelangstelling vormen. In paragraaf 10.6 wordt deze mogelijkheid nagegaan.

Sociaal kapitaal
Uit de beschrijvende analyses in de hoofdstukken 3 tot en met 6 kwam naar voren
dat men een museum of monument vaak bezoekt in gezelschap van anderen: het
eigen gezin of familie, maar ook met vrienden en kennissen (zie ook De Haan 2001;
Lievens et al 2006: 143). Het avo bevat, zoals gezegd, geen directe meting van de
grootte van het sociale netwerk, noch van de intensiteit van de sociale relaties. Wel is
gevraagd naar activiteit in verenigingsverband in de vrije tijd op politiek en maatschappelijk gebied (politiek, vakbond, kerk, sport). Lidmaatschap van verenigingen
op erfgoedgebied wordt hier uiteraard buiten beschouwing gelaten. Naarmate
men in meer verenigingen actief is, zal, zo de aanname hier, het sociale netwerk
uitgebreider zijn en zal de kans groter zijn dat men een vriend of kennis heeft met
erfgoedbelangstelling. Deze sociale invloed zou dan tot erfgoedbezoek van de
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persoon zelf kunnen leiden, doordat men erover spreekt of samen een museum of
monument bezoekt. Dit is evenwel maar één mogelijke interpretatie van de relatie
tussen verenigingslidmaatschap en erfgoedbelangstelling. Het kan ook zijn dat
beide kenmerken voortkomen uit het hebben van veel vrije tijd. In tabel 10.2 is deze
mogelijkheid nog niet onderzocht (zie daarvoor paragraaf 10.6).
Tabel 10.2
Erfgoedparticipatie (wel/niet in afgelopen 12 maanden), bevolking van 6 jaar en ouder, naar
verenigingslidmaatschappen, 2003 (in procenten)
museum monument archiefa actieve deelnameb via mediac via internetd
allen

38

45

geen lid

27

34

2,1

11

61

16

lid van 1 vereniging

38

45

2,8

15

70

24

lid van meer dan 1 vereniging

55

64

6,1

27

80

32

ratio hoog/laag

2,0

1,9

3,0

2,5

1,3

2,0

b-waardee
p
a
b
c
d

e

3,3

16

69

23

0,59

0,59

0,56

0,55

0,47

0,44

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Bevolking van 15 jaar en ouder.
Ten minste een van de volgende: lid historische vereniging, lid vriendenkring musea, lid andere organisaties voor
cultuurbehoud, doen van vrijwilligerswerk voor erfgoedinstelling, zelf verzamelen historische objecten.
Ten minste een van de volgende: in afgelopen jaar boek/tijdschrift gelezen over vroeger, tv-/radioprogramma gezien/
gehoord over vroeger.
Ten minste een van de volgende in afgelopen 12 maanden: website museum bezocht, website andere
erfgoedinstelling bezocht, op internet informatie gezicht over erfgoed, via internet met anderen contact gezocht over
erfgoed.
Binomiale logistische regressie met politieke/maatschappelijke participatie als (lineaire) predictor.

Bron: SCP (AVO’03)

Opnieuw zijn er op alle zes vormen van erfgoedbelangstelling behoorlijk grote verschillen in deelname, en is de erfgoedbelangstelling via de media de minst uitgesprokene. Voor alle andere vormen is het deelnamepercentage van de meest actieven
(lid van meer dan één vereniging) minstens dubbel zo groot als in de minst actieve
groep. Bij actieve deelname is de ratio 2,5 en bij het bezoek aan archieven zelfs 3.
De b-waarden uit de verklarende analyses geven ook aan dat het verenigingslidmaatschap, als indicator voor het sociale netwerk, een sterke voorspeller is van
verschillen in erfgoeddeelname. In hoeverre deze verschillen worden wegverklaard
door achterliggende factoren, zoals opleidingsniveau, wordt, zoals gezegd, later in
dit hoofdstuk nagegaan.
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Cultureel kapitaal
‘Oefening baart kunst’, luidt een bekend gezegde. Vrij geïnterpreteerd geldt voor
cultuur in brede zin, en voor erfgoed in het bijzonder, dat toegang ertoe niet vanzelfsprekend is, maar moet worden verworven. Pas door veel schilderijen aandachtig
te bekijken, over kunstgeschiedenis te lezen en er met anderen over te reﬂecteren,
wordt men een kenner en kan men meer genieten van nieuwe confrontaties met
schilderkunst. Bij een archeologische opgraving helpt historische kennis om het
belang ervan te onderkennen. Algemeen gesteld moet men erfgoed in een historische context kunnen plaatsen om ervan te genieten. Dit culturele kapitaal, ook wel
culturele competentie genoemd, kan zowel via formele als informele wegen worden
opgebouwd. Bij formele wegen denken we dan vooral aan het basis-, voortgezet en
hoger onderwijs, waarin aandacht aan (cultuur)geschiedenis wordt besteed. Het
eigen opleidingsniveau indiceert de mate waarin cultureel kapitaal zal zijn vergaard.3
Informeel speelt de opvoeding thuis mogelijk een belangrijke rol, doordat men via
de ouders – en het door hen vergaarde culturele kapitaal – toegang krijgt tot cultuur
en geschiedenis. Het opleidingsniveau van de ouders (het hoogste bereikte niveau
van de vader of de moeder) fungeert hier als indicator voor het culturele klimaat
thuis tijdens de formatieve jaren. Een andere informele weg waarlangs men cultureel kapitaal kan vergaren, is door zelf cultureel actief te zijn. In het avo zijn zeven
vormen van amateurkunstbeoefening onderscheiden (tekenen/schilderen, beeldhouwen/boetseren, werken met textiel/weven, zingen, een muziekinstrument bespelen,
toneel/dansen, fotograﬁe/ﬁlm/video [m.u.v. vakantiefoto’s en ﬁlms]). In onderstaande analyse gaan we allereerst na of mensen die (meerdere van) deze vormen van
amateurkunst beoefenen, daadwerkelijk actiever zijn op erfgoedgebied (tabel 10.3).
Mensen die meerdere vormen van amateurkunst beoefenen, blijken inderdaad vaker
een erfgoedinstelling te bezoeken, actiever te zijn op erfgoedgebied of meer informatie erover te vergaren via media of internet dan mensen die zich tot één vorm
van amateurkunst beperken. De laatsten gaan op hun beurt vaker met erfgoed om
dan mensen die in hun vrije tijd geen van de zeven onderscheiden amateurkunsten
beoefenen.
De verklarende analyse laat zien dat amateurkunstbeoefening, net als het verenigingslidmaatschap in de vorige analyse, een sterke voorspeller is van verschillen in
erfgoeddeelname. Net als bij die maat voor sociaal kapitaal dringt de vraag zich op of
cultureel kapitaal goed wordt geïndiceerd door het aantal vormen van amateurkunst.
Worden de verschillen niet door een andere factor dan cultureel kapitaal verklaard,
zoals de hoeveelheid vrije tijd (§10.6)?
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Tabel 10.3
Erfgoedparticipatie (wel/niet in afgelopen 12 maanden), bevolking van 6 jaar en ouder, naar
amateurkunstbeoefening, 2003 (in procenten)
actieve
via
archiefa deelnameb mediac

via
d
internet

museum

monument

allen

38

45

3,3

16

69

23

geen

29

35

2,0

12

62

16

1 vorm van amateurkunst

44

54

4,3

19

76

28

meer dan 1 vorm van amateurkunst

60

66

7,3

25

83

39

ratio hoog/laag

2,1

1,9

3,7

2,1

1,3

2,4

b-waardee
p
a
b
c
d
e

0,64

0,66

0,66

0,44

0,56

0,60

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Bevolking van 15 jaar en ouder.
Ten minste een van de volgende: lid historische vereniging, lid vriendenkring musea, lid andere organisaties voor
cultuurbehoud, doen van vrijwilligerswerk voor erfgoedinstelling, zelf verzamelen historische objecten.
Ten minste een van de volgende: in afgelopen jaar boek/tijdschrift gelezen over vroeger; tv-/radioprogramma gezien/
gehoord over vroeger.
Ten minste een van de volgende in afgelopen 12 maanden: website museum bezocht, website andere erfgoedinstelling
bezocht, op internet informatie gezicht over erfgoed, via internet met anderen contact gezocht over erfgoed.
Binomiale logistische regressie met actieve cultuurdeelname als (lineaire) predictor.

Bron: SCP (AVO’03)

Na deze informele leerweg gaan we over naar de meting van cultureel kapitaal
die ook in Bourdieus werk een prominente plaats inneemt: het opleidingsniveau.
Bekend kan worden verondersteld dat in de hogere opleidingsniveaus van het
voortgezet onderwijs meer tijd wordt ingeruimd voor erfgoedverwante vakken als
(cultuur)geschiedenis en klassieke en moderne talen. Wat een hogere opleiding daar
nog aan toevoegt qua cultureel kapitaal, hangt uiteraard af van de gekozen studierichting: een studie geschiedenis zal de vertrouwdheid met bijvoorbeeld archieven
ﬂink vergroten, terwijl dat bij scheikunde niet voor de hand ligt (maar een specialisatie daarbinnen die zich met datering van oude objecten bezighoudt uiteraard weer
wel). Voor de analyse van de invloed van het genoten onderwijs wordt de hoogste
voltooide of huidige opleiding van de bevolking vanaf 13 jaar gebruikt (tabel 10.4).
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Tabel 10.4
Erfgoedparticipatie (wel/niet in afgelopen 12 maanden), bevolking van 13 jaar en ouder, naar
hoogste voltooide of huidige opleidingsniveau, 2003 (in procenten)
museum

monument

allen

36

45

ten hoogste lo

22

vmbo, lbo, mavo

26

havo, vwo, mbo

archiefa actieve deelnameb
3,3

17

26

1,0

37

2,0

38

49

hbo,wo

57

ratio hoog/laag
b-waardee
p
a
b
c
d

e

via mediac

via internetd

71

24

10

59

12

14

64

14

2,8

17

74

27

65

6,8

26

84

41

2,6

2,5

6,7

2,5

1,4

3,3

0,55

0,56

0,64

0,38

0,43

0,62

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Bevolking van 15 jaar en ouder.
Ten minste een van de volgende: lid historische vereniging, lid vriendenkring musea, lid andere organisaties voor
cultuurbehoud, doen van vrijwilligerswerk voor erfgoedinstelling, zelf verzamelen historische objecten.
Ten minste een van de volgende: in afgelopen jaar boek/tijdschrift gelezen over vroeger, tv-/radioprogramma gezien/
gehoord over vroeger.
Ten minste een van de volgende in afgelopen 12 maanden: website museum bezocht, website andere
erfgoedinstelling bezocht, op internet informatie gezicht over erfgoed, via internet met anderen contact gezocht over
erfgoed.
Binomiale logistische regressie met opleidingsniveau als (lineaire) predictor.

Bron: SCP (AVO’03)

In lijn met conclusies uit eerdere hoofdstukken, blijkt het opleidingsniveau sterk
samen te hangen met de erfgoedbelangstelling. Per niveau nemen de deelnamepercentages toe. Ook hier zijn de verschillen bij erfgoeddeelname via de media
het minst uitgesproken. Het bezoeken van archieven is daarentegen het sterkst
naar opleiding gesegmenteerd. De grootste percentageverschillen bestaan tussen
degenen met ten hoogste een havo-, vwo- of mbo-opleiding en degenen die hoger
onderwijs genieten of hebben genoten. Deze bevinding spreekt niet vanzelf, als men
bedenkt dat veel ouderen, die zoals uit eerdere hoofdstukken bleek goed vertegenwoordigd zijn onder erfgoedliefhebbers, in hun jeugd een lagere opleiding hebben
genoten. Onder hen bevinden zich mensen die wel de capaciteiten hadden om door
te leren, maar wier ouders dit zich niet konden veroorloven. Over de ouders gesproken: een blik op de invloed van het ouderlijk milieu leert dat ook deze meer informele
leerweg van belang is voor de erfgoedbelangstelling (tabel 10.5).
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Tabel 10.5
Erfgoedparticipatie (wel/niet in afgelopen 12 maanden), bevolking van 6 jaar en ouder, naar
hoogste voltooide opleidingsniveau van (een van) beide ouders, 2003 (in procenten)
museum
allen

38

monument archiefa
45

3,3

actieve deelnameb
16

via mediac

via internetd

69

23

ten hoogste lo

27

35

2,2

16

65

12

vmbo, lbo, mavo

33

44

2,4

16

68

22

havo, vwo, mbo

44

50

4,1

16

71

28

hbo,wo

59

63

7,3

19

79

39

ratio hoog/laag

2,2

1,8

3,3

1,2

1,2

3,2

0,44

0,35

0,44

0,05

0,19

0,46

0,000

0,000

0,000

0,025

0,000

0,000

b-waardee
p
idem, gecontroleerdf
p
a
b
c
d
e
f

0,25

0,19

0,25

–0,05

0,15

0,38

0,000

0,000

0,000

0,051

0,000

0,000

Bevolking van 15 jaar en ouder.
Ten minste een van de volgende: lid historische vereniging, lid vriendenkring musea, lid andere organisaties voor
cultuurbehoud, doen van vrijwilligerswerk voor erfgoedinstelling, zelf verzamelen historische objecten.
Ten minste een van de volgende: in afgelopen jaar boek/tijdschrift gelezen over vroeger, tv-/radioprogramma gezien/
gehoord over vroeger.
Ten minste een van de volgende in afgelopen 12 maanden: website museum bezocht, website andere erfgoedinstelling
bezocht, op internet informatie gezicht over erfgoed, via internet met anderen contact gezocht over erfgoed.
Binomiale logistische regressie met opleidingsniveau van de ouders als (lineaire) predictor.
Gecontroleerd voor verschillen in hoogste voltooide of huidige opleidingsniveau van respondent zelf (bevolking 13 jaar en
ouder).

Bron: SCP (AVO’03)

Bij het opleidingsniveau van de ouders zien we dezelfde oplopende percentages terug
als bij de eigen opleiding. Alleen de actieve erfgoeddeelname blijkt niet tot stand te
komen onder invloed van het ouderlijk milieu: de percentageverschillen zijn gering
en de b-waarde uit de verklarende analyse is niet signiﬁcant (p > 0,01).
In de onderste regels van tabel 10.5 worden bevindingen uit een extra verklarende
analyse gepresenteerd. Hierin wordt bekeken of de stelling van Bourdieu dat sociale
verschillen in culturele ‘smaak’ van generatie op generatie worden overgedragen. De
waarden in de voorlaatste regel geven de invloed van het ouderlijk milieu weer nadat
voor verschillen in het eigen opleidingsniveau is gecontroleerd. Met wederom de uitzondering van de invloed op actieve erfgoeddeelname, zijn alle invloeden signiﬁcant,
hoewel ze een aanzienlijk stuk kleiner zijn. Dit suggereert dat het ouderlijk milieu
deels via de keuze van de eigen opleiding van invloed is op erfgoedbelangstelling en
dat er daarnaast een rechtstreekse invloed van het ouderlijk cultureel kapitaal blijft
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bestaan (zie Ganzeboom en De Graaf 1991a; Mestdag en Siongers 2002). Al met al
lijkt de these van de Franse socioloog voor de huidige verhoudingen in Nederland op
te gaan.

10.3

Restricties in het tijdsbudget

Sociale spreiding in cultuurdeelname is niet alleen afhankelijk van ﬁnanciële
restricties, maar ook van temporele beperkingen. Analyses op het Tijdbestedingsonderzoek 1975-2005 hebben laten zien dat de tijd die is gemoeid met verplichtingen
(werken, huishouden, zorgtaken) is toegenomen in de afgelopen decennia, in het
bijzonder voor werkenden en ouders van thuiswonende kinderen. Des te sterker
doen deze ontwikkelingen zich voor op het kruispunt van deze kenmerken, in het
zogenaamde spitsuur van het leven: de levensfase tussen de 30 en 45 jaar, waarin het
stichten van een gezin samengaat met het opbouwen van een maatschappelijke carrière (Knulst en Van Beek 1990). Ouders van jonge kinderen die hun huishoudelijke
en zorgtaken moeten combineren met een deeltijd- of voltijdbaan, beschikken überhaupt over weinig vrije tijd, waarin zij ook nog eens veel dingen willen doen: sporten,
uitgaan enzovoort. Er blijft in deze groep weinig tijd over voor al deze activiteiten,
cultuurdeelname inbegrepen (Breedveld et al. 2006; www.tijdsbesteding.nl).
In het avo-onderzoek is het tijdsbeslag van verplichtingen en de besteding van
vrije tijd niet zo ﬁjnmazig gemeten als in het Tijdbestedingsonderzoek. Desalniettemin is er informatie voorhanden over de arbeidssituatie en de aanwezigheid van
kinderen in het huishouden. Tweeverdieners en hun gezinsleden zullen per saldo
minder tijd hebben voor cultuurdeelname dan eenverdieners, en de laatsten weer
minder dan werkzoekenden of vutters/gepensioneerden. In huishoudens met (jonge)
kinderen zal de tijdsdruk ook hoger zijn dan in huishoudens zonder (jonge) kinderen
4
(tabel 10.6).
De verwachtingen ten aanzien van de gezinspositie worden in grote lijnen vervuld.
Naarmate het jongste kind in het huishouden jonger is, daalt over het algemeen de
erfgoeddeelname. Uitzonderingen op die regel zijn er wel. Zo gaan ouders met kinderen van 7 tot 12 jaar juist vaker naar een museum dan ouders met oudere kinderen
en mensen zonder kinderen. Hetzelfde geldt voor de participatie via internet. De
deelname van ouders met kinderen beneden de 7 jaar ligt, zoals verwacht, wel een
stuk lager.
De arbeidsmarktpositie van de volwassenen in het huishouden geeft een wat diffuser beeld. Tweeverdieners bezoeken juist vaker monumenten dan eenverdieners, en
deze weer vaker dan niet-werkenden. Dit geldt ook voor de internetparticipatie voor
erfgoeddoeleinden. Bij actieve erfgoeddeelname en erfgoeddeelname via de media
is er de verwachte afname naarmate meer volwassenen in het huishouden betaald
werken.
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Tabel 10.6
Erfgoedparticipatie (wel/niet in afgelopen 12 maanden), bevolking van 6 jaar en ouder, naar
tijdsrestricties in het huishouden, 2003 (in procenten)

allen

museum
38

monument
45

archief
3,3

a

actieve
via
b
c
deelname media
16
69

via
d
internet
23

aantal werkende volwassenen
geen

37

40

3,6

20

71

17

1

38

45

3,3

16

67

24

2 (of meer)

39

50

3,2

14

69

27

20

gezinspositiee
geen kinderen

37

51

3,5

22

73

jongste kind vanaf 13 jaar

35

53

3,0

20

73

28

jongste kind 7-12 jaar

44

47

2,9

17

69

29

jongste kind t/m 6 jaar

28

41

1,9

12

63

21

b-waarden
aantal werkende volwassenen
gezinspositie f
p (model)
Nagelkerke R

2

0,12

0,24

0,04

–0,23

–0,02

0,35

–0,25

–0,17

–0,35

–0,08

–0,12

–0,12

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,009

0,014

0,006

0,011

0,003

0,021

Cursief gedrukte verschillen zijn niet significant (bij percentages chikwadraattoets; bij b-waarden Wald-toets; p > 0,01).
a Bevolking van 15 jaar en ouder.
b Ten minste een van de volgende: lid historische vereniging, lid vriendenkring musea, lid andere organisaties voor
cultuurbehoud, doen van vrijwilligerswerk voor erfgoedinstelling, zelf verzamelen historische objecten.
c Ten minste een van de volgende: in afgelopen jaar boek/tijdschrift gelezen over vroeger, tv-/radioprogramma gezien/
gehoord over vroeger.
d Ten minste een van de volgende in afgelopen 12 maanden: website museum bezocht, website andere
erfgoedinstelling bezocht, op internet informatie gezicht over erfgoed, via internet met anderen contact gezocht over
erfgoed.
e Alleen gezinnen met ten minste één volwassene en één kind.
f Hier in drie categorieën: 0 anders, 1 jongste kind 7-12 jaar, 2 jongste kind 0-6 jaar.
Bron: SCP (AVO’03)

Wanneer beide variabelen simultaan als (lineaire) voorspellers worden gebruikt
in een verklarende analyse, blijkt ook dat het aantal werkende volwassenen in het
huishouden in drie gevallen (musea, monumenten en internet) een positieve invloed
laat zien, en in het geval van actieve deelname een negatieve (in twee gevallen is de
bijdrage aan de verklaring niet signiﬁcant). Aangezien actieve deelname meer tijd
vergt dan een enkel bezoek aan museum/monument of een internetzoektocht, is dit
toch in overeenstemming met de gedachte dat tijdsdruk van belang is voor erfgoedVerklaring van verschillen in belangstelling voor cultureel erfgoed

207

deelname. De gezinspositie laat wel consequent een negatieve invloed zien, zij het
in één geval niet signiﬁcant. Dat betreft dan wel de actieve deelname, hetgeen weer
in strijd is met de tijdsdrukhypothese. Het staat nog te bezien hoe groot de invloed
van beide variabelen is, wanneer in het totaalmodel van paragraaf 10.6 met de andere
factoren rekening wordt gehouden.

10.4 Regionale verschillen in het cultuuraanbod
De zo-even aangestipte tijdsrestricties doen zich sterker of minder sterk gevoelen
naar gelang de beschikbaarheid van cultureel erfgoed in de nabije omgeving. Een
inwoner van de Amsterdamse binnenstad heeft een rijk geschakeerd erfgoedaanbod
op loopafstand. Veel andere Nederlanders kunnen dat niet zeggen. Erfgoeddeelname – althans de fysieke component – zou daarmee afhankelijk kunnen zijn van de
afstand die men moet aﬂeggen tot een erfgoedinstelling.
In eerdere hoofdstukken zijn gegevens gepresenteerd over de regionale spreiding
van musea, monumenten en archieven (tabellen 3.2, 4.4 en 6.2). Alleen voor musea
kunnen we preciezer nagaan of de afstand ernaartoe een rol speelt in het daadwerkelijke bezoek. Door koppeling van de bestanden van het avo, het ledenbestand van
de Nederlandse Museumvereniging (nmv) en een tabel die afstanden geeft tussen
de viercijferige postcodegebieden, is het mogelijk om voor iedere respondent de
afstanden tot alle nvm-musea te berekenen. In tabel 10.7 zijn de afstanden weergegeven die inwoners van de twaalf provincies moeten aﬂeggen om in het dichtstbij5
zijnde museum te komen, en de gemiddelde afstand tot alle Nederlandse musea. De
laatste kolom geeft weer welk aandeel van de provinciale en landelijke bevolking een
museum in het eigen postcodegebied aantreft.
Meer dan een kwart van de Nederlanders vindt in de nabijheid een museum. De
verschillen naar provincie zijn niet heel groot, al springen de Flevolanders en
Zeeuwen er wel uit in negatieve respectievelijk positieve zin. Bij de interpretatie van
deze cijfers moet wel bedacht worden dat een postcodegebied in Zeeland een veel
groter gebied beslaat dan in de Randstad. Een Zeeuw met een museum in het eigen
postcodegebied zal langer onderweg zijn naar dit museum dan een Amsterdammer
naar een museum in een aangrenzend postcodegebied. De gemiddelde afstand tot
alle musea laat grotere verschillen zien. De centraal wonende Utrechtenaren hoeven
gemiddeld 92 kilometer af te leggen. Zeeuwen moeten zich een twee keer zo grote
afstand getroosten, terwijl inwoners van Groningen en Limburg daar nauwelijks
voor onderdoen. De gemiddelde Nederlander dient ruim 120 kilometer te reizen. In
de tabellen 10.8 en 10.9 gaan we na in hoeverre afstand er werkelijk toe doet.

208

Verklaring van verschillen in belangstelling voor cultureel erfgoed

Tabel 10.7
Afstand tot musea in Nederland, bevolking van 6 jaar en ouder, 2003 (in procenten)

allen
Groningen

aantal musea
1227

a

afstand tot
dichtstbijzijnde
museum (km) b
3,0

gemiddelde
afstand tot
musea (km)
122

1 of meer musea
in eigen postcodegebied (%)
27

76

3,0

176

28

Friesland

83

3,8

151

24

Drenthe

43

3,6

149

28
34

Overijssel

103

2,7

127

Gelderland

179

3,1

107

31

Flevoland

10

6,6

102

13

Utrecht

65

3,0

92

24

Noord-Holland

213

2,6

105

27

Zuid-Holland

198

2,7

112

23

Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
a
b

48

3,5

185

41

136

3,1

121

27

73

2,9

171

28

Volgens ledenbestand Nederlandse Museumvereniging (november 2006).
Deze maat geeft een onderschatting van de werkelijke afstand die men moet afleggen, zie noot 5.

Bron: SCP (AVO’03); Nederlandse Museumvereniging (op aanvraag); Geodan (Drive Time Matrix 2006) SCP-bewerking

Uit tabel 10.8 blijkt dat wie er verder voor moet reizen, minder vaak naar een museum
gaat. Zowel het deelnamepercentage als de bezoekfrequentie daalt naarmate de
afstand groter is. De afstand tot het dichtstbijzijnde museum blijkt het meest van
belang, waarbij het verschil tussen degenen met een museum in het eigen postcodegebied en degenen die er tot 3 kilometer voor moeten reizen verwaarloosbaar is.
Wordt de afstand groter dan 3 respectievelijk 5 kilometer, dan dalen deelname en
bezoekfrequentie aanzienlijk. Hetzelfde beeld geeft de afstand tot het gemiddelde
museum te zien. Vanaf een afstand van 115 kilometer dalen deelname en frequentie.
Het aantal musea dat men in de nabijheid aantreft, geeft eveneens verschillen te zien.
Degenen die twee of meer musea in de buurt weten, gaan duidelijk vaker op bezoek.
Aangezien de drie maten onderling met elkaar in verband staan, is het interessant
in een verklarende analyse na te gaan of ze elk afzonderlijk ook echt effect hebben op
de museumparticipatie (tabel 10.9).
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Tabel 10.8
Museumbezoek (wel/niet in afgelopen 12 maanden en geschatte frequentie), bevolking van
6 jaar en ouder, naar afstand en beschikbaarheid, 2003 (in procenten)
deelname

frequentiea

38

82

allen
afstand tot dichtstbijzijnde museumb
in eigen postcodegebied

41

91

tot 3 km

40

90

3-5 km

37

81

5-17 km

32

63

89-105 km

42

96

105-115 km

40

90

115-135 km

36

75

135-231 km

33

64

37

79

gemiddelde afstand tot alle Nederlandse museab

aantal musea in eigen postcodegebied
geen
1

39

87

2-13

44

99

Alle verschillen zijn significant (deelname: chi-kwadraat; frequentie: F-toets).
a Aantal bezoeken in afgelopen jaar per 100 personen.
b De vier onderscheiden groepen zijn ongeveer van gelijke grootte.
Bron: SCP (AVO’03); Nederlandse Museumvereniging (op aanvraag); Geodan (Drive Time Matrix 2006) SCP-bewerking

Ook wanneer voor de onderlinge verbanden wordt gecontroleerd, hangen alle drie
de afstandsmaten signiﬁcant samen met verschillen in museumdeelname. Bij de
afstand tot het dichtstbijzijnde museum neemt alleen de groep die het verst moet
reizen signiﬁcant minder deel aan museale exposities dan de groep met een museum
in de onmiddellijke nabijheid. Met elke kilometer die men gemiddeld meer moet
aﬂeggen om een Nederlands museum te bereiken, neemt ook de kans op museumbezoek af. Een ruim museaal aanbod dichtbij blijkt, ook gecontroleerd voor de
beide andere maten, bevorderlijk voor deelname. De verklaringskracht van de drie
afstandsmaten gezamenlijk is evenwel zeer beperkt.
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Tabel 10.9
Museumbezoek (wel/niet in afgelopen 12 maanden), bevolking van 6 jaar en ouder, naar afstand
en beschikbaarheid, 2003 (b- en p-waarden)
afstand tot dichtstbijzijnde museum (geen = ref.)
tot 3 km

0,01

3-5 km

–0,06

5-17 km

–0,30

gemiddelde afstand tot alle Nederlandse musea (in km)
twee of meer musea in eigen postcodegebied

–0,01
0,21

significantie variabelen (p)
afstand tot dichtstbijzijnde museum

0,000

gemiddelde afstand tot alle Nederlandse musea

0,000

aantal musea in eigen postcodegebied

0,003

p (model)

0,000

Nagelkerke R2

0,013

Cursieve parameters zijn niet significant (p > 0,01).
Bron: SCP (AVO’03); Nederlandse Museumvereniging (op aanvraag); Geodan (Drive Time Matrix 2006) SCP-bewerking

10.5

Etniciteit

Met de Cultuurnota 2001-2004 (OCenW 2000), maar feitelijk al daarvoor, werd culturele diversiteit een van de speerpunten van het nationale cultuurbeleid. De constatering dat leden van etnische minderheidsgroepen veel minder vaak van culturele
voorzieningen gebruik maken, leidde tot de aansporing van culturele instellingen
daar wat aan te doen. Het Actieplan cultuurbereik, een samenwerkingsprogramma
van rijk, provincies en gemeenten, staat, naast het bereiken van meer jongeren, eveneens in het teken van het vergroten van de etnische diversiteit van het cultuurpubliek
(IJdens en Hitters 2005; Huysmans et al. 2005).
Bij het vaststellen van de participatie van leden van etnische minderheidsgroepen
aan cultuur, doet zich het probleem voor dat een deel van hen de Nederlandse taal
onvoldoende beheerst om een Nederlandstalige vragenlijst te kunnen beantwoorden.
De respondenten uit deze groepen in het avo’03, die de taal wel voldoende beheersen, zijn dus waarschijnlijk niet representatief voor de gehele groep. Mede om deze
reden is in 2004 en 2005 onder cbs/scp-vlag een onderzoek uitgevoerd onder leden
van de vier grootste etnische groepen in de vijftig grootste gemeenten (waar ook verreweg de meesten van hen woonachtig zijn). In dit onderzoek, genaamd Leefsituatie
allochtone stedelingen (las’04/’05), kon respondenten de enquête in de taal van
herkomst afgenomen worden. In de vragenlijst was een bescheiden plaats ingeruimd
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voor erfgoeddeelname – het bezoeken van kunst- en historische musea en monumenten
Het ligt in de rede dat de las-gegevens een getrouwer beeld geven van verschillen
in erfgoedparticipatie tussen etnische groepen dan de avo-gegevens. In deze paragraaf gaan we daarom uitgebreider in op de las-gegevens. Niettemin wordt daarnaast het stramien van de vorige paragrafen doorgetrokken, om het relatieve belang
te kunnen beoordelen van etnische achtergrond als erfgoeddeelname beïnvloedende
factor. In het geval van het avo gaat het dan waarschijnlijk wel over de beter geïntegreerden (tabel 10.10).
Tabel 10.10
Erfgoedparticipatie (wel/niet in afgelopen 12 maanden), bevolking van 6 jaar en ouder, naar
etniciteit, 2003 (in procenten)
actieve
museum monument archiefa deelnameb

via
mediac

via
internetd

69

23

allen

38

45

3,3

16

autochtonen

38

46

3,1

17

70

23

Turken, Marokkanen

23

17

2,7

9

52

15

Surinamers, Antillianen, Arubanen

28

21

1,1

4

55

17

overigen

43

48

5,7

16

71

29

Turken, Marokkanen

–0,73

–1,41

–0,18

–0,74

–0,69

–0,43

Surinamers, Antillianen, Arubanen

–0,42

–1,11

–0,80

–1,62

–0,61

–0,24

b-waardee

overigen
p

0,21

0,06

0,62

–0,07

0,08

0,33

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Gecursiveerde waarden zijn niet significant (p < 0,01).
a Bevolking van 15 jaar en ouder.
b Ten minste een van de volgende: lid historische vereniging, lid vriendenkring musea, lid andere organisaties voor
cultuurbehoud, doen van vrijwilligerswerk voor erfgoedinstelling, zelf verzamelen historische objecten.
c Ten minste een van de volgende: in afgelopen jaar boek/tijdschrift gelezen over vroeger, tv-/radioprogramma gezien/
gehoord over vroeger.
d Ten minste een van de volgende in afgelopen 12 maanden: website museum bezocht, website andere
erfgoedinstelling bezocht, op internet informatie gezicht over erfgoed, via internet met anderen contact gezocht over
erfgoed.
e Binomiale logistische regressie met etniciteit als nominale predictor; autochtonen vormen de referentiecategorie.
Bron: SCP (AVO’03)

In het avo-onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen Turken, Marokkanen,
Surinamers en Antillianen/Arubanen. De ‘overigen’ zijn voornamelijk allochtonen
met een westerse achtergrond. Zoals de cijfers in tabel 10.10 laten zien, doet deze
laatste groep bepaald niet onder voor de autochtone Nederlanders en ligt hun erf212
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goedparticipatie zelfs vaak op een hoger niveau. Turken en Marokkanen enerzijds en
Surinamers en Antillianen/Arubanen anderzijds laten wel lagere deelnamepercentages zien. In de b-waarden zijn de achterstanden (en de voorsprong van de overige
allochtonen) terug te zien, al zijn de verschillen niet altijd statistisch signiﬁcant
vanwege de geringe aantallen deelnemende allochtonen. Er bestonden anno 2003
dus nog altijd duidelijke achterstanden, al is niet duidelijk of deze kunnen worden
verklaard uit een culturele afstand tot het Nederlandse cultuuraanbod, of uit de sociodemograﬁsche positie van deze groepen. Met de gegevens van het las-onderzoek
gaan we hier dieper op in (tabel 10.11).
Tabel 10.11
Het bezoeken van kunst- en historische musea alsmede monumenten, 15-65-jarige allochtone
inwoners van de 50 grootste gemeenten, naar etnische achtergrond en migratiegeneratie,
2004/’05 (binomiale logistische regressie, odds ratio’s ten opzichte van de groep autochtonen)
kunstmusea

historische musea

monumenten

ongecontroleerd

gecontroleerda

ongecontroleerd

gecontroleerda

Turken

0,21

0,40

0,36

0,62

0,24

Marokkanen

0,26

0,49

0,42

0,73

0,30

0,49

Surinamers

0,35

0,43

0,44

0,54

0,33

0,39

Antillianen, Arubanen

0,39

0,47

0,45

0,54

0,36

0,41
94,3

Wald

ongecontroleerd

gecontroleerda
0,38

159,1

53,2

79,4

28,1

202,0

df

4

4

4

4

4

4

p

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,067

0,198

0,031

0,113

0,069

0,165

Nagelkerke R2
a

Gecontroleerd voor verschillen in leeftijd, sekse en hoogste voltooide of huidige opleidingsniveau. Alle
kansverhoudingen zijn significant (p < 0,05).

Bron: CBS/SCP (LAS’04/’05)

In tabel 10.11 worden de kansverhoudingen (odds ratio’s) op het bezoeken van een
kunst- of historisch museum en monumenten uitgedrukt ten opzichte van die van
de autochtonen, voor- en nadat is gecontroleerd voor verschillen in leeftijd, sekse en
opleiding. De odds ratio’s drukken de verhouding uit in het aandeel van een allochtone groep dat wel een museum of monument bezoekt ten opzichte van het aandeel
dat dat niet doet, en zet dat af tegen dezelfde verhouding in de referentiegroep
(de autochtone Nederlanders). Als de ratio kleiner is dan 1, betekent dit dat bijvoorbeeld Turkse Nederlanders, in statistisch jargon uitgedrukt, een kleinere kans
hebben op museumbezoek dan autochtonen. Hoe verder verwijderd van1, hoe kleiner
de kans en hoe meer de allochtone groep afwijkt van de autochtone.
Een Turkse Nederlander heeft een veel kleinere kans dan een autochtone stedeling
om een kunstmuseum te bezoeken, zoals al bleek uit tabel 3.13. Ook voor de andere
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groepen is de kans kleiner, maar in mindere mate. Wordt nu gecontroleerd voor
sekse, leeftijd en opleiding, dan wordt de achterstand van allochtonen een stuk kleiner, vooral bij Turken en Marokkanen. Maar er resulteert nog altijd een achterstand
ten opzichte van autochtonen, die niet kan worden verklaard uit verschillen in sekse,
leeftijd en opleidingsniveau.
Bij het bezoeken van historische musea en monumenten wordt de kloof tussen
autochtonen en allochtonen eveneens een stuk kleiner als voor verschillen in achtergrondkenmerken wordt gecontroleerd. Dit geldt vooral voor Turken en Marokkanen.
Opvallend is het dat Marokkaanse inwoners van de vijftig grootste gemeenten na
controle een grotere kans hebben dan Surinamers en Antillianen/Arubanen op het
bezoeken van een kunst- of historisch museum of een monument. Bij de historische
musea geldt dat ook voor de Turkse groep.
Achter de controle voor leeftijd gaat bij etnische groepen de migratiegeneratie
schuil. Naast hun hogere leeftijd, geldt voor migranten van de eerste generatie dat
ze meer moeite hebben met de taal en is voor hen omgang met autochtone Nederlanders minder vanzelfsprekend. Om te kunnen vaststellen welke invloed van
taalbeheersing en omgang met autochtonen uitgaat op de erfgoeddeelname, zijn
aanvullende analyses uitgevoerd voor de vier etnische groepen. Taalbeheersing is
daarin gemeten als de mate waarin men moeite heeft met het lezen van geschriften
in het Nederlands. Omgang met autochtonen is gemeten met de vraag naar de frequentie ervan (nooit, soms of vaak) (tabel 10.12).
In tabel 10.12 zijn voor de drie vormen van erfgoeddeelname telkens twee modellen
geschat. In het eerste model zijn alleen de etnische groep en de migratiegeneratie als
verklarende variabele voor deelname opgenomen. Het tweede model voegt daar taalbeheersing en omgang met autochtonen aan toe. Net als in tabel 10.11 zijn de odds
ratio’s weergegeven. Een ratio groter dan 1 geeft een grotere deelname aan dan in de
referentiecategorie, een getal kleiner dan 1 een lager niveau van deelname.
De omgang met autochtonen in de vrije tijd heeft een positieve invloed op de erfgoeddeelname. Deze vorm van sociaal kapitaal bevordert het bezoeken van musea en
monumenten. Moeite hebben met het lezen van Nederlands blijkt daarentegen geen
belemmering te zijn, ofschoon informatie over historische objecten vaak in tekstuele
vorm wordt gepresenteerd.
De beheersing van de Nederlandse taal en omgang met autochtonen zijn voor
de tweede migratiegeneratie vanzelfsprekender dan voor de eerste. Deze integratievoorsprong is deels verantwoordelijk voor de grotere erfgoeddeelname van de
tweede generatie (in tabel 10.12 worden de verschillen tussen eerste en tweede
generatie kleiner wanneer rekening wordt gehouden met taalbeheersing en omgang
met autochtonen). Niettemin blijft de tweede generatie vaker cultureel erfgoed in
Nederland bezichtigen. Bij de beide typen musea is dat wat sterker het geval dan bij
het bezoeken van monumenten.
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Tabel 10.12
Het bezoeken van kunst- en historische musea alsmede monumenten, 15-65-jarige allochtone
inwoners van de 50 grootste gemeenten, naar etnische achtergrond en migratiegeneratie, 2004
(binomiale logistische regressie, odds ratio’s)
kunstmusea
model 1

model 2

historische musea
model 1

model 2

monumenten
model 1

model 2

etnische groep (Antillianen,
Arubanen = ref.)
0,51

0,73

0,77

Marokkanen

0,65

0,85

0,92

1,09

0,82

1,07

Surinamers

0,81

0,82

0,92

0,95

0,86

0,87

2,37

1,76

1,82

1,51

1,68

1,26

Turken

0,95

0,64

0,88

migratiegeneratie (eerste = ref.)
tweede
omgang met autochtonen in de
vrije tijd (nooit = ref.)
soms

1,59

1,97

1,91

vaak

3,07

3,31

3,51

moeite met Nederlands lezen
(vaak = ref.)
soms

0,92

1,05

0,82

nooit

1,36

0,94

1,08

significantie variabelen (p)
etnische groep

0,000

0,273

0,311

0,737

0,001

0,224

migratiegeneratie

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,016

omgang met autochtonen in
vrije tijd

0,000

0,000

0,000

leesvaardigheid Nederlands

0,091

0,739

0,093

p (model)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Nagelkerke R2

0,042

0,076

0,017

0,049

0,021

0,076

Gecursiveerde odds ratio’s wijken niet significant af van die van de referentiecategorie (p > 0,05).
Bron: SCP (LAS’04)

Een ander opvallend gegeven is dat de verschillen tussen de vier etnische groepen
verdwijnen wanneer gecontroleerd wordt voor verschillen in de omgang met autochtonen en taalbeheersing. (Bij de historische musea waren de verschillen in het eerste
model al niet signiﬁcant.) In alle drie de gevallen is het de Turkse groep die het
verst van de meest actieve groep, de Antillianen/Arubanen, af staat. Bij kunstmusea
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vertonen ook Marokkanen een signiﬁcant lagere deelname. Maar na controle voor
verschillen in omgang met autochtonen en taalbeheersing (al draagt de laatste niet
signiﬁcant aan de verklaring bij) verdwijnen de verschillen tussen de vier groepen
volledig. Dit benadrukt het belang van sociaal kapitaal in de vorm van omgang met
autochtonen voor het inlopen van achterstanden in de erfgoeddeelname.

10.6

Een gecombineerd verklaringsmodel

Belangstelling voor cultureel erfgoed is in de analyses tot dusver afhankelijk
gebleken van zeer uiteenlopende, maar mogelijk ook deels samenhangende factoren. Enerzijds werpen tijd, geld, ruimte (fysieke afstand) en etniciteit (culturele
afstand) barrières op. Anderzijds zijn de socialisatie thuis en op school en het sociale
netwerk bevorderlijk voor deelname. Door de onderlinge samenhang van verklarende factoren is niet met zekerheid te zeggen dat elke factor afzonderlijk ook van
invloed is, wanneer rekening wordt gehouden met de andere factoren. Om dit na te
gaan, is voor elk van de onderscheiden zes vormen van erfgoeddeelname een model
geschat, waarin alle kenmerken tegelijkertijd zijn opgenomen. Tabel 10.13 geeft de
parameterschattingen en signiﬁcanties ervan weer. Tabel 10.14 geeft een indruk van
de relatieve sterkte van de verklaringskracht. De interpretatie van de modellen is
overeenkomstig de volgorde van de verklarende factoren in het model. De modellen
als geheel blijken goed bij de data te passen en een redelijk sterke verklaringskracht
te bezitten.6

Nettohuishoudinkomen
Gecontroleerd voor alle overige factoren draagt het inkomen bij aan de verklaring van
verschillen in erfgoeddeelname. Hoe hoger het inkomen van het huishouden waartoe
respondenten behoren, hoe groter de kans op participatie. Er zijn twee uitzonderingen op die regel: het bezoeken van archieven en erfgoeddeelname via de media
blijken niet langer door verschillen in inkomen te worden beïnvloed (vgl. tabel 10.1).
De verklaringskracht (zie tabel 10.14) van inkomen blijkt in de andere vier gevallen
bescheiden in vergelijking met andere factoren in het model. Al met al leidt dit tot
de slotsom dat inkomensverschillen geen onoverkomelijke barrières voor erfgoeddeelname lijken te zijn, in de zin dat mensen met een lager huishoudinkomen zich de
toegangsprijs van een museum of monument niet zouden kunnen veroorloven. Dat
laat onverlet dat een ruimer inkomen de drempel uiteraard wel lager maakt, zoals dat
bij het bezoeken van pretparken of sportwedstrijden ook het geval is.
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Tabel 10.13
Erfgoedparticipatie (wel/niet in afgelopen 12 maanden): totaalmodellen, bevolking van 6 jaar en
ouder, 2003 (b-waarden)

museum

monument

actieve
via
archiefa deelnameb mediac

via
d
internet

nettohuishoudinkomen

0,223

0,265

0,062

0,183

0,045

politieke/maatschappelijke participatie

0,364

0,309

0,297

0,361

0,264

0,136
0,171

actieve cultuurdeelname

0,404

0,525

0,421

0,459

0,531

0,497

opleidingsniveau

0,384

0,365

0,329

0,285

0,354

0,404

opleidingsniveau ouders

0,313

0,269

0,256

0,136

0,179

0,183

aantal werkende volwassenen in huishouden

–0,202 –0,008

–0,111

–0,178

–0,050

–0,017

gezinspositie naar leeftijd kinderen

–0,106

–0,105

–0,281

–0,073

–0,177

–0,131

tot 3 km

0,099

.

.

.

.

.

3-5 km

–0,039

.

.

.

.

.

5-17 km

–0,260

.

.

.

.

.

–0,003

.

.

.

.

.

0,233

.

.

.

.

.

. –0,004

0,164

0,009

0,035

0,125

afstand tot dichtstbijzijnde museum (0 km = ref.)

gemiddelde afstand tot alle Nederlandse musea
twee of meer musea in eigen postcodegebied
urbanisatiegraad
etniciteit (autochtonen = ref.)
Turken, Marokkanen

–0,107 –0,410

Surinamers, Antillianen, Arubanen

–0,179

overigen
sekse: vrouw

0,008

0,346

–0,046

–0,042

–0,791

–0,978

–1,226

–0,299

–0,214

0,082 –0,049

0,359

–0,182

0,037

0,166

0,133

–0,409

–0,242

–0,238

–0,448
–0,315

0,022

leeftijd (t.o.v. gemiddelde)
6-11 jaar

0,766

0,123

.

–0,814

–0,833

12-19 jaara

0,088

–0,399

0,320

–0,636

0,057

0,936

20-34 jaar

–0,917

–0,569

–0,335

–0,507

–0,182

–0,037

35-49 jaar

–0,132

0,096

–0,089

0,186

0,097

0,251

50-64 jaar

0,183

0,610

0,218

0,782

0,366

–0,004

≥ 65 jaar

0,014

0,140

–0,113

0,988

0,495

–0,830

constante

–2,65

–2,83

–5,60

–3,67

–0,77

–3,65

p (model)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Nagelkerke R2

0,225

0,225

0,101

0,175

0,154

0,203

. Niet in model/niet van toepassing.
Cursief gedrukte verschillen zijn niet significant (p > 0,01).
a Bevolking van 15 jaar en ouder. Bij ‘leeftijd’ 15-19 jaar i.p.v. 12-19 jaar.
b Ten minste een van de volgende: lid historische vereniging, lid vriendenkring musea, lid andere organisaties voor
cultuurbehoud, doen van vrijwilligerswerk voor erfgoedinstelling, zelf verzamelen historische objecten.
c Ten minste een van de volgende: in afgelopen jaar boek/tijdschrift gelezen over vroeger, tv-/radioprogramma gezien/
gehoord over vroeger.
d Ten minste een van de volgende in afgelopen 12 maanden: website museum bezocht, website andere erfgoedinstelling
bezocht, op internet informatie gezicht over erfgoed, via internet met anderen contact gezocht over erfgoed.
Bron: SCP (AVO’03); Nederlandse Museumvereniging (op aanvraag); Geodan (Drive Time Matrix 2006)
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Sociale netwerken
Naarmate men meer sociaal kapitaal heeft opgebouwd, afgemeten aan het lidmaatschap van organisaties, is ook de kans op erfgoeddeelname groter. Dit geldt voor
alle zes vormen van erfgoeddeelname, het sterkst voor actieve deelname en museumbezoek. Een vergelijking met de analyse van tabel 10.2 leert dat de b-waarden wel
ﬂink lager worden door opname van de overige factoren in de modellen. De reeds
geopperde alternatieve interpretatie – zowel erfgoeddeelname als lidmaatschappen
worden verklaard door een derde factor – blijft staan. Als mogelijke derde factor valt
de hoeveelheid vrije tijd evenwel af, aangezien in dit model gecontroleerd wordt voor
tijdsdruk (aantal werkende volwassenen in het huishouden en gezinspositie naar
leeftijd van het jongste kind). Wat blijft staan, is de optie dat beide factoren door een
andere derde factor worden verklaard. Te denken valt aan kenmerken van psychische
aard, zoals de algemene neiging met anderen samen te zijn en te werken en/of zich
dienstbaar te maken voor anderen / de ‘gemeenschap’.

Actieve cultuurdeelname
De invloed van de mate waarin men in de vrije tijd actief deelneemt aan het culturele
leven, blijkt van alle factoren de sterkste (zie tabel 10.14). Hoe meer men betrokken is
bij het culturele leven, als indicator voor het vergaarde culturele kapitaal, hoe sterker
de belangstelling is voor cultureel erfgoed. De sterkte van de invloeden daalt wel iets
ten opzichte van het eerdere model zonder de overige factoren (tabel 10.3), maar niet
heel veel, wat inhoudt dat de invloed nauwelijks wordt wegverklaard door de andere
factoren, zoals opleiding. Net zoals bij de maatschappelijke participatie dringt zich
wel de vraag op of er niet sprake zou kunnen zijn van een derde factor, als verklaring van zowel actieve cultuurdeelname als erfgoeddeelname (eerder passief, met
uitzondering van de actieve variant). Wat die factor ook moge zijn, het is in elk geval
niet een van de overige factoren in het model. Een mogelijke kandidaat zou de door
Bourdieu geopperde habitus kunnen zijn: de algehele neiging zich wel of niet met
cultuur in te laten.

Eigen opleidingsniveau en dat van de ouders
Op alle zes variabelen voor erfgoeddeelname oefenen het eigen opleidingsniveau en dat van de ouders een duidelijk signiﬁcante invloed uit.7 Die van de eigen
opleiding blijkt in alle gevallen wel sterker te zijn. Deze bevinding kan nog op
verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Pedagogen zullen denken aan de
(cultuur)historische bagage die men tijdens de schoolloopbaan opdoet. Het is echter
ook mogelijk dat het onderwijs selecteert op algemene vaardigheden die samenhangen met de mogelijkheden om historische belangstelling te ontwikkelen. De
verschillen kunnen mogelijk ook herleid worden tot verschillen in kenmerken van
het milieu waarin leerlingen opgroeien. Kinderen uit hogere sociale milieus komen
veelal al vroeg met kunst en cultuur in aanraking. Vooral het opleidingsniveau van
de ouders speelt hier een belangrijke rol. Ranshuysen en Ganzeboom (1993) duiden
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deze drie verklaringen aan als het milieumodel, het instructiemodel en het selectiemodel. Het milieu van herkomst blijkt van deze drie modellen het belangrijkste.
Zelfs als men bedenkt dat de eigen opleidingsloopbaan voor een belangrijk deel
wordt bepaald door de ouders (denk aan de beïnvloeding van de schoolkeuze, maar
ook aan het intelligentieniveau, dat in belangrijke mate genetisch wordt bepaald),
blijft het toch frappant hoezeer het ouderlijk huis van invloed is op de cultuurdeelname. Men kan dan ook met reden beweren dat de kiem voor de erfgoedbelangstelling thuis wordt gelegd. Opmerkelijk is dat de invloed van de ouderlijke opleiding
hier in vier van de zes gevallen sterker is dan in de modellen waarin alleen voor de
eigen opleiding werd gecontroleerd (vgl. tabel 10.5). Alleen de invloed op erfgoeddeelname via internet ondergaat een verdere daling, wat er mogelijk op wijst dat
leeftijd een doorkruisende rol speelt.
Tabel 10.14
Totaalmodellen determinanten van erfgoedparticipatie (wel/niet in afgelopen 12 maanden):
relatieve sterkte van determinanten (Wald/df), bevolking van 6 jaar en ouder, 2003
monuactieve
via
via
museum ment archiefa deelnameb mediac internetd
nettohuishoudinkomen

65

97

1

27

3

18

politieke/maatschappelijke participatie

162

121

15

100

75

28

actieve cultuurdeelname

199

325

33

162

253

245

opleidingsniveau

206

195

19

72

158

181

opleidingsniveau ouders

155

113

16

19

42

44

32

0

1

16

2

0

gezinspositie naar leeftijd kinderen

8

9

7

2

24

11

afstand tot dichtstbijzijnde museum

11

.

.

.

.

.

gemiddelde afstand tot alle Nederlandse musea

9

.

.

.

.

.

twee of meer musea in eigen postcodegebied

7

.

.

.

.

.

urbanisatiegraad

.

0

12

0

4

41

etniciteit

1

8

2

6

1

2

aantal werkende volwassenen in huishouden

sekse

9

0

12

19

28

80

leeftijd

67

60

3

61

35

54

. Niet in model/niet van toepassing.
Gecursiveerde waarden geven aan dat de bijdrage van de variabele niet significant is (p > 0,01).
a Bevolking van 15 jaar en ouder.
b Ten minste een van de volgende: lid historische vereniging, lid vriendenkring musea, lid andere organisaties voor
cultuurbehoud, doen van vrijwilligerswerk voor erfgoedinstelling, zelf verzamelen historische objecten.
c Ten minste een van de volgende: in afgelopen jaar boek/tijdschrift gelezen over vroeger, tv-/radioprogramma gezien/
gehoord over vroeger.
d Ten minste een van de volgende in afgelopen 12 maanden: website museum bezocht, website andere erfgoedinstelling
bezocht, op internet informatie gezicht over erfgoed, via internet met anderen contact gezocht over erfgoed
Bron: SCP (AVO’03); Nederlandse Museumvereniging (op aanvraag); Geodan (Drive Time Matrix 2006)
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Tijdsdruk
De negatieve invloed van de drukte in het dagelijks leven is in deze analyse met twee
factoren geïndiceerd: het aantal werkende volwassenen in het huishouden (tweeverdieners versus eenverdieners versus ‘nulverdieners’) en de gezinspositie, die is
uiteengelegd naar de leeftijd van het jongste kind. Tabel 10.14 laat de verwachte
negatieve invloed van tijdsdruk zien: meer werkenden en jongere kinderen werken
negatief uit op erfgoeddeelname. Niettemin blijkt die invloed niet altijd meer signiﬁcant. Gezinspositie levert in vijf van de zes gevallen een signiﬁcante bijdrage, het
twee- of minderverdienerschap nog maar in twee gevallen. Ook blijkt de sterkte van
hun effect bescheiden. Tijdsdruk kan daardoor niet gezien worden als een doorslaggevende factor in het passief dan wel actief omgaan met cultureel erfgoed.

Regionale verschillen in het cultuuraanbod
Erfgoedinstellingen en -objecten zijn geograﬁsch ongelijk verspreid. Het museum-,
monumenten- en archiefaanbod is geconcentreerd in grotere steden of plaatsen.
Belangstellenden moeten soms een ﬂinke afstand aﬂeggen om er te komen. Voor
de musea in Nederland kon in deze analyse vrij precies worden geïndiceerd welke
moeite men zich moet getroosten om bij een museum te komen. We gebruikten hiervoor drie variabelen: de afstand tot het dichtstbijzijnde museum, de aanwezigheid
van twee of meer musea in het eigen postcodegebied (vier cijfers), en de gemiddelde
afstand tot alle Nederlandse musea. Alle drie deze variabelen oefenen een invloed in
de verwachte richting uit. Als men minder dan 5 kilometer van het dichtstbijzijnde
museum woont, er twee of meer musea vlakbij zijn en de gemiddelde afstand tot ‘het’
Nederlandse museum kleiner is, komt men er vaker (zie voor een vergelijkbare bevinding voor Vlaanderen Lievens et al. 2005: 68-69; daar alleen voor ‘kunstmusea en
tentoonstellingen’). Daarbij tekenen we aan dat de invloed van geograﬁsche afstand
relatief klein is vergeleken met die van de andere factoren in het model.
Voor de andere vijf modellen, waar de afstand niet zo nauwkeurig kon worden
geschat, is de urbanisatiegraad van de woonplaats gebruikt als indicator voor regionale verschillen in het erfgoedaanbod. Opmerkelijk genoeg speelt deze factor vooral
een rol van betekenis bij de erfgoeddeelname via internet. Inwoners van stedelijke
gebieden komen vaker via internet met erfgoed in aanraking dan inwoners van meer
rurale gebieden. Urbanisatiegraad is ook van belang voor het archiefbezoek. Ook
hier zijn het stedelingen die er vaker komen, waarschijnlijk omdat plattelanders een
veel grotere afstand moeten aﬂeggen om er te komen.

Etniciteit
De opmerkelijkste bevinding uit deze analyse mag heten dat etnische afkomst geen
rol van betekenis meer speelt voor de erfgoeddeelname, na opname van de andere
factoren in het model (vgl. De Haan en Knulst 2000: 174-176). Alleen bij monumentenbezoek en bij actieve deelname is dit nog wel het geval. Bij deze activiteiten zijn
namelijk Surinamers en Antillianen/Arubanen signiﬁcant minder vaak onder de
deelnemers te vinden. Nadere bestudering van de parameters in tabel 10.13 leert wel
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dat er soms behoorlijke achterstanden zijn (en in één geval een voorsprong: archiefbezoek van Turken/Marokkanen), maar dat deze statistisch niet signiﬁcant zijn
vanwege de kleine aantallen allochtonen in het avo-bestand. Dat duidt meteen op
een belangrijke kanttekening bij de bevinding. Aan het avo-onderzoek konden, vanwege de taal van de vragenlijst, alleen allochtonen meedoen die het Nederlands goed
beheersten. Wanneer, zoals in het las-onderzoek, ook in de eigen taal kan worden
gerespondeerd, resteren na controle voor verschillen in leeftijd, sekse en opleidingsniveau nog wel achterstanden bij museum- en monumentenbezoek (tabel 10.12). De
achterstanden zijn niettemin een stuk kleiner dan vóór controle en de taalbarrière is
minder bepalend dan men zou aannemen. In deze analyses is gebleken dat vooral het
gebrek aan omgang tussen allochtone en autochtone Nederlanders de achterstanden
in erfgoeddeelname verklaart.

Sekse en leeftijd
Ondanks de reputatie van vrouwen als kunst- en cultuurliefhebbers, zijn zij bij de
erfgoeddeelname alleen vaker in de musea te vinden. Bij monumentenbezoek is
er geen verschil tussen de seksen, en in alle andere vier gevallen gaat juist van het
man zijn een positief effect uit. Reeds eerder signaleerden we dat actieve deelname
aan erfgoed- en archiefbezoek meer mannelijke activiteiten zijn (Van den Broek et
al. 2005). Dat ook erfgoeddeelname via de media en internet een mannelijke aangelegenheid is, is misschien vooral toe te schrijven aan het vooroplopen van mannen
bij zowel internet als televisie en kranten (zie Huysmans et al. 2004; www.tijdsbesteding.nl).
De invloed van de leeftijd is in alle zes modellen signiﬁcant. Voor de richting
van die invloed maakt de soort erfgoeddeelname wel veel uit. Zo zijn kinderen van
6-11 jaar meer dan gemiddeld in musea te vinden, maar veel minder vaak op internet
voor informatie over het verleden. Jongeren (12-19 jaar) zijn juist op internet veel met
het verleden bezig, al dan niet in het kader van school. 50-plussers zijn vaker dan
gemiddeld actief op alle terreinen, behalve op internet (en net niet signiﬁcant in
de archieven), terwijl de 65-plussers het vaakst onder de actieve deelnemers zijn te
vinden. Sowieso is actieve deelname iets wat met de jaren komt. Zoals bij tijdsdruk
reeds aangeduid, is er in de levensfase van 20-34 jaar, en in mindere mate die van
35-49 jaar, minder gelegenheid voor erfgoeddeelname.

10.7

Conclusie

Onze analyse van de factoren die erfgoeddeelname beïnvloeden, heeft een aantal
zaken aan het licht gebracht. Op de eerste plaats is duidelijk geworden dat vooral
cultureel kapitaal van belang is voor de verklaring van verschillen in omgang met erfgoed. Zowel het eigen opleidingsniveau als dat van de ouders en de actieve cultuurdeelname (als indicator voor culturele kennis) zijn van grote invloed op de deelname.
Hoe hoger het opleidingsniveau van de respondent en de ouders, en hoe meer
cultureel actief men is in de vrije tijd, hoe groter de kans is dat men in het afgelopen
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jaar musea, monumenten en/of archieven heeft bezocht, zelf actief is geweest op
erfgoedgebied, dan wel dat men via de klassieke massamedia of via internet met erfgoed in aanraking is gekomen. Ook het sociaal kapitaal, hier geïndiceerd met de mate
van politieke en maatschappelijke participatie, oefent een sterke invloed uit (zie ook
Lievens et al. 2005: 68-69). Factoren als inkomen, tijdsdruk, etniciteit, geograﬁsche
verschillen in het aanbod, sekse en leeftijd leggen relatief gesproken minder gewicht
in de schaal. Ze verklaren niettemin eveneens een deel van de verschillen.
Vooral het wegvallen van het effect van etniciteit is opvallend. Zoals reeds aangestipt, speelt hierbij mee dat het aantal allochtonen in het avo’03 gering is (waardoor de toets op signiﬁcantie van verschillen wat conservatief uitvalt) en dat het om
de beter geïntegreerde personen uit de respectieve groepen gaat. Analyses op het
las’04, de studie die deze beide klippen omzeilt, hebben laten zien dat er verschillen in erfgoeddeelname resteren tussen autochtonen en allochtonen, wanneer wordt
gecontroleerd voor de gemiddeld lagere leeftijd en het gemiddeld lagere opleidingsniveau van de etnische groepen. Verschillen in deelname tussen de vier grote
etnische groepen blijken vooral een gevolg van de mate van omgang met autochtone Nederlanders (hoe meer omgang, hoe meer deelname). Ze blijken niet terug te
voeren te zijn op problemen met de Nederlandse taal.
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Noten

1 Aangezien er bij alle vormen van erfgoeddeelname sprake is van een grote groep die
de betreffende activiteit niet heeft ondernomen in de afgelopen twaalf maanden, zou
een gewone regressieanalyse niet mogelijk zijn. Om toch de intensiteit van deelname
te laten meewegen, zouden een multinomiale logistische regressie of een zogenoemd
double-hurdle-model alternatieven zijn geweest. Beide vragen echter veel ruimte in de
presentatie en leggen een zwaar beslag op de aandachtsspanne van de lezer. Omwille
van een overzichtelijke presentatie is gekozen voor binomiale logistische regressies,
met dus zes binaire afhankelijke variabelen.
2 De cultuurdeelname van ouders in de formatieve jaren van de respondent is een factor
die geregeld in cultuursociologisch onderzoek wordt betrokken als indicator voor
het culturele kapitaal dat men van huis uit meekrijgt (zie bv. Lievens et al. 2006: 201).
Alleen in het avo’95, alweer twaalf jaar geleden, is hiernaar gevraagd, reden waarom
er in dit hoofdstuk geen aandacht aan wordt besteed. Een bijkomende reden is overigens de beperkte validiteit en betrouwbaarheid van deze variabele: vooral oudere
respondenten moeten er erg diep voor in hun geheugen graven, met een grote kans op
vertekeningen.
3 Zie evenwel de terechte kanttekeningen bij deze operationalisering van Elchardus en
Siongers (2002: 251).
4 Ook de kinderen zelf zijn in deze analyses opgenomen. De redenering is dat de tijdsrestricties van hun ouders doorwerken in de vrijetijdsbesteding/cultuurdeelname van
hun kinderen.
5 De afstandenberekening bevat twee bronnen van onnauwkeurigheid. In de eerste
plaats zijn de respondenten uit 2003 (avo) gekoppeld aan de musea van 2006 (nmv).
Aangezien de nmv geen ledenbestand uit 2003 meer ter beschikking had, hebben we
ervoor gekozen het actuele bestand te gebruiken, vanuit de (redelijke) veronderstelling dat het overgrote deel van de musea uit 2003 in 2006 nog bestond en er niet te veel
nieuwe musea waren bijgekomen. In de tweede plaats bevat de gebruikte afstandentabel alleen gegevens over de afstand tussen de centroïdes van elk viercijferig postcodegebied. Met name voor de kortere afstanden betekent dit een onderschatting van de
werkelijke afstanden. Van de bevolking woont 27% in een viercijferig postcodegebied
waarin zich ook een museum bevindt. Al deze respondenten kregen in deze analyse
de score 0 toegekend, hoewel ze in werkelijkheid natuurlijk enige afstand moeten
aﬂeggen om bij het betreffende musea te komen. Vooral in dunbevolkte, landelijke
gebieden beslaat een viercijferig postcodegebied al gauw een groot gebied. Ondanks
deze twee bronnen van vertekening, worden, naar onze inschatting, de regionale
verschillen in afstand door de gebruikte maten acceptabel weergegeven.
6 Voor de beoordeling van goedpassendheid is de Hosmer-Lemeshow-statistic
gebruikt, die in alle zes modellen afwezigheid van ‘lack of ﬁt’ aangaf. De NagelkerkeR2-statistic geeft een maat voor de verklaringskracht van de modellen, maar valt in de
regel wat lager uit dan de R2 in gewone multipele regressie.
7 De oververtegenwoordiging van hoger opgeleiden wordt ook in andere Europese
landen vastgesteld. Voor Vlaanderen zie Lievens et al. (2005); Vander Stichele et
al.(2005); Decraene et al. (2007).
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11

11.1

Verklaring van ontwikkelingen in de belangstelling
voor cultureel erfgoed
De invloed van levensfase, generatie en periode

Waar komt de belangstelling voor cultuurhistorie vandaan? Afhankelijk van de
wetenschappelijke traditie die men aanhangt, valt het antwoord anders uit. Sommige auteurs benadrukken aspecten als persoonlijke en collectieve identiteit en de
intrinsieke behoefte van mensen om hun sociale en culturele omgeving van betekenis te voorzien. Vragen als ‘waar kom ik vandaan?’ en ‘waarin onderscheidt de
streek waarin ik ben opgegroeid zich van andere?’ zouden leiden tot het omgaan met
cultuurhistorische informatie en objecten. Andere auteurs leggen de nadruk op de
sociale dimensie. Het wekken van belangstelling voor cultureel erfgoed is iets wat
(groot)ouders en onderwijzers/leraren
beschouwen als onderdeel van hun taak om kinderen tot volwaardige burgers te
maken. Dat is overigens niet alleen voor die kinderen zelf van belang. Oudere generaties willen de jongere behoeden voor het herhalen van fouten uit het verleden, zoals
het aanhangen van denkbeelden die eerder hebben geleid tot de vervolging van grote
groepen mensen. De confrontatie met cultuurhistorische objecten helpt om dat verleden tastbaar te maken voor wie het niet zelf aan den lijve heeft ondervonden. Een
volgend motief, aansluitend bij de denkbeelden van Bourdieu uit het vorige hoofdstuk, is de verwerving van sociale status. Wie veel over het verleden kan vertellen of
kunstwerken in een stroming binnen de kunstgeschiedenis kan plaatsen, verwerft
in bepaalde kringen aanzien. Voorts kan ook nostalgie een motief zijn: de hang
naar een al dan niet geromantiseerd verleden dat een vertrouwd gevoel oproept. En
ten slotte valt te denken aan een factor als de hoeveelheid vrije tijd die zinvol gevuld
wil worden – iets waar mensen die met (vroeg)pensioen gaan ineens mee te maken
krijgen.
Deze oorzaken of motieven voor cultuurhistorische belangstelling hebben als
gemeenschappelijk kenmerk dat ze leeftijdsgevoelig zijn. Het vormen of bevestigen
van een identiteit is een proces dat zich in bepaalde levensfasen sterker voordoet dan
in andere. Culturele opvoeding is vooral geconcentreerd in de kinder- en jeugdjaren,
terwijl het vergaren van status wat later in het leven van belang wordt. Nostalgie verwacht je vooral aan te treffen in de jaren des onderscheids, bij mensen op leeftijd die
terugverlangen naar de tijd dat iedereen elkaar nog groette, koeien nog met de hand
werden gemolken en het gezin op winteravonden gezellig rond de kachel bijeenzat.
En de hoeveelheid vrije tijd is ongelijk verdeeld: mensen van middelbare leeftijd krijgen het steeds drukker en daarmee wordt het contrast met gepensioneerden groter
(zie Breedveld et al. 2006; www.tijdsbesteding.nl).
Op grond van deze overwegingen zou men in de levensfase een belangrijke verklarende factor kunnen vermoeden: afhankelijk van de fase van het leven waarin men
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zich bevindt, zou de cultuurhistorische belangstelling meer of minder uitgesproken
én anders van aard kunnen zijn. Of dit daadwerkelijk het geval is, lijkt eenvoudig te
onderzoeken. Een vragenlijstonderzoek naar de aard en intensiteit van erfgoedbelangstelling, onder een steekproef van de bevolking met voldoende spreiding naar
levensfase (leeftijd), zou het antwoord moeten kunnen leveren.
Niettemin is er een belangrijke ‘maar’. Door maar op één moment de cultuurhistorische belangstelling van leeftijdsgroepen te vergelijken, is de mogelijkheid niet
uit te sluiten dat verschillen ook daadwerkelijk hun oorsprong vinden in een andere
factor dan de levensfase. Het is zeer wel mogelijk dat het in feite socialisatieverschillen tussen generaties zijn en dat de periode waarin men opgroeide, doorslaggevend
is voor het ontwikkelen van belangstelling voor cultureel erfgoed. Daarnaast kan de
periode van waarneming van invloed zijn op het deelnameniveau van levensfasen/
generaties. Een tijdelijke opleving in de belangstelling voor het verleden, aangewakkerd door een belangrijke gebeurtenis, een veelbekeken televisieprogramma (denk
aan Lou de Jong of Andere tijden), een belangwekkende expositie van oude kunst, een
unieke archeologische vondst of een gebruikersvriendelijke digitale ontsluiting van
archieven, is zeer wel denkbaar.
Voor ons onderzoek maken we gebruik van gegevens van het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo), dat sinds 1979 elke vier jaar herhaald wordt.
Het avo maakt het mogelijk om de invloeden van levensfase, generatie (socialisatie)
en cohort uiteen te rafelen. Dat is van belang, omdat met die gegevens gerichtere
aanbevelingen voor het erfgoedbeleid kunnen worden gedaan. Voordat we dat nader
gaan toelichten, volgt eerst een beknopt exposé over het verschil tussen theorie en
waarneming.

Begrippen en hun operationalisering
Tot dusverre hebben we gesproken over levensfase, generatie/socialisatie en periode.
Dit zijn drie theoretische grootheden oftewel begrippen. Het is kenmerkend voor de
theoretische aard van begrippen dat ze in onderzoek nooit voor de volle 100% perfect
zijn waar te nemen. Wel kan uiteraard worden getracht de benadering van concept
en waarneming ervan zo goed mogelijk vorm te geven. Deze vormgeving is wat met
de term operationalisatie wordt aangeduid. Voor de rest van dit hoofdstuk is het van
belang dit verschil in het achterhoofd te houden. De concepten zijn in het onderzoek
als volgt geoperationaliseerd:

begrip

operationalisering

levensfase

leeftijd/levensfase*

generatie

geboortecohort

periode

meetjaar
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Het begrip ‘generatie’ wordt geoperationaliseerd met het geboortecohort waartoe
iemand behoort. Dit is een verzameling mensen die in dezelfde reeks aaneengesloten geboortejaren (bv. 1940-1949) is geboren. Deze vertaling van begrip naar waarneming is niet optimaal, aangezien de grenzen tussen generaties vaak (in theorie
althans) veel vloeiender zijn. Het hanteren van scherpe grenzen in geboortejaar sluit
daar niet goed bij aan. Iemand geboren in 1940 kan bijvoorbeeld veel sterker lijken op
1
iemand uit 1939 dan op een iemand geboren in 1949.
Om dezelfde reden is ook de operationalisering ‘meetjaar’ voor periode minder
dan perfect. Een periode omvat in theorie vaak meerdere, aaneengesloten jaren.
Denk aan de periodes 1929 – ± 1933 (economische crisis), 1940 – 1945 (oorlog) en
1968 – ± 1972 (culturele revolutie). In dit geval hebben we geen alternatief, aangezien het onderzoek nu eenmaal in vastgestelde jaren is uitgevoerd. Hooguit zouden
we in de analyse meetjaren kunnen samenvoegen wanneer we ze als onderdeel van
dezelfde periode zouden beschouwen. Dit laten we echter achterwege, niet alleen om
onderzoekstechnische redenen, maar ook omdat we daarvoor geen goede inhoudelijke reden hebben.
Ten slotte wordt levensfase geoperationaliseerd met leeftijd(sklassen) en met
levensfase* (met de asterisk wordt het onderscheid aangegeven tussen begrip en
operationalisatie). In de beschrijvende analyses in paragraaf 11.2 hanteren we leeftijdsklassen als operationalisering van levensfase, omdat dit een aantal voordelen
heeft. In de daaropvolgende causaal-verklarende analyse (§ 11.3) gebruiken we een
andere operationalisatie, die nauwer aansluit bij het theoretische begrip ‘levensfase’
dan leeftijd zelf. Personen van dezelfde leeftijd kunnen zich immers heel goed in verschillende levensfasen bevinden. Zo stichten sommigen een gezin als ze begin twintig zijn, terwijl anderen van die leeftijd dan nog aan het studeren zijn, nog geen vaste
partner hebben en eerst een beroepscarrière willen starten. Zij wachten hiermee tot
ze bijvoorbeeld midden in de dertig zijn. De operationalisering levensfase* houdt
hiermee beter rekening. Niettemin is ook deze vertaling niet perfect. Zo worden het
al dan niet gehuwd samenwonen (zonder kinderen) en het gezinsleven (met kinderen) in de operationalisering als opeenvolgende levensfasen beschouwd, terwijl veel
samenwonenden geen kinderen willen of kunnen krijgen. Ook houdt de operationalisatie geen rekening met het uit elkaar gaan van partners (nog zonder kinderen), die
weer ieder apart gaan wonen.

Wat levert het ontleden van de effecten op?
Het ontleden van de bijdragen van periode, generatie en levensfase is van belang om
de toekomstige erfgoedbelangstelling te kunnen voorspellen. Hangt erfgoedbelangstelling voornamelijk in positieve zin af van de levensfase, dan zullen mensen met
het ouder worden een grotere belangstelling voor erfgoed ontwikkelen. Een geringe
belangstelling onder jongere leeftijdsgroepen verdwijnt dan met het ouder worden.
Over de bevolking als geheel gezien blijft de belangstelling gelijk. In die situatie zou,
om de erfgoedbelangstelling en -deelname te stimuleren, het beleid gericht kunnen
worden op alle inwoners, ongeacht de leeftijd.
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Zou de erfgoedbelangstelling daarentegen hoofdzakelijk generatiegewijs veranderen, dan ziet het plaatje er anders uit. Een geringere belangstelling bij latere dan
bij eerdere generaties houdt in dat met het verdwijnen van oudere cohorten en het
aantreden van nieuwe, langzaam maar zeker de gemiddelde belangstelling van de
bevolking daalt. Een dergelijk patroon is in eerdere Draagvlak-studies gevonden voor
het lezen van gedrukte media (zie Knulst en Kraaykamp 1996; Huysmans et al. 2004),
voor de belangstelling voor kunsten (De Haan en Knulst 2000) en voor de belangstelling voor cultureel erfgoed (De Haan 1997). In zo’n geval zou het voor de hand liggen
het beleid te richten op de jongste leeftijdsgroepen. De winst van een hogere cultuurdeelname in de jonge jaren betaalt zich dan immers hun leven lang uit.
In de komende paragrafen zullen we proberen de afzonderlijke effecten te ontleden.
In een eerste paragraaf (§ 11.2) doen we dit beschrijvend en in de daaropvolgende
paragraaf 11.3 causaal-verklarend. In paragraaf 11.4 bekijken we speciﬁek de invloed
van opleiding door de jaren heen, waarna we in paragraaf 11.5 conclusies trekken.

11.2

Erfgoedbelangstelling naar meetjaar, leeftijd en geboortecohort

De ontleding van de invloeden van periode, levensfase en generatie begint met een
beschrijvende analyse. We doen dit door met steeds meer detail naar de resultaten
uit de avo’s te kijken. Ter vereenvoudiging beperken we ons tot de gegevens van de
avo’s uit 1979, 1987, 1995 en 2003 en laten we de tussenliggende meetjaren buiten
beschouwing.

Periode: meetjaar
Een blik op de trends in deelname naar meetjaar geeft een grove inschatting van het
mogelijke effect van periode. Dit effect zou meerdere gedaanten kunnen hebben.
Een graduele toe- of afname zou eraan toegeschreven kunnen worden, maar ook een
of meerdere tussentijdse oplevingen. Figuur 11.1 laat het erfgoedbrede patroon zien.
Vanwege de vergelijkbaarheid van de trends hanteren we hier de leeftijdsondergrens
van 25 jaar, die in het onderzoek voor de archiefbezoeken gold. Helaas is vóór het
meetjaar 1995 niet naar alle aspecten van erfgoed gevraagd.
Het bezoek aan musea en monumenten volgt een ongeveer gelijk patroon, zij het dat
het wat uitgesprokener is voor het museumbezoek. Tussen 1979 en 1987 was er een
ﬂinke groei in belangstelling. In de jaren daarna was er een lichte terugval in het
niveau van bezoek aan musea en bleef het monumentenbezoek stabiel. Sindsdien
heeft de stijgende lijn van begin jaren tachtig zich hersteld. Tussen 1995 en 2003
groeide de belangstelling van de Nederlander vanaf 25 jaar voor musea, monumenten, archeologie en actieve erfgoeddeelname (ook de lichte stijging bij de laatste is
statistisch signiﬁcant). Het archiefbezoek bleef steken op 3%. Het grillige patroon
voor met name de musea doet een effect van periode vermoeden. De ﬂuctuaties zijn
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namelijk niet goed te verklaren met de bevolkingssamenstelling naar leeftijd en/of
cohort, aangezien die niet op zo korte termijn kan veranderen.
Figuur 11.1
Erfgoeddeelname, bevolking van 25 jaar en ouder, naar periode, afgelopen 12 maanden,
1979- 2003 (percentage deelnemers)
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5
0
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a

monumenten

archeologiea

archieven

actieve deelname

Meetjaren 1996 en 2004.
Enge definitie van archeologiebezoek: bij archeologische exposities: ‘uitsluitend die in
archeologische musea’; bij zichtbare archeologische monumenten: ‘uitsluitend landschapselementen’.

Bron: SCP (AVO’79-’03)

Levensfase: leeftijd
Een inspectie van de ontwikkeling in belangstelling voor musea en monumenten
naar leeftijdsgroep (tabel 11.1) leert dat de terugval (musea) en stagnatie (monumenten) tussen 1987 en 1995 zich niet bij alle leeftijdsgroepen in gelijke mate voordeden.
In sommige groepen groeide het deelnemerspercentage tussen die beide jaren zelfs.
De tabel toont dat in de jongere groepen (tot 35 jaar) de terugval tussen deze beide
meetjaren groot was. In de groep 55-64-jarigen was er van een terugval daarentegen
helemaal geen sprake. Deze groep van ‘jongere ouderen’ toont juist een geleidelijk
groeiend deelnameniveau. Hetzelfde geldt voor de ‘oudere ouderen’ vanaf 75 jaar,
maar opmerkelijk genoeg niet voor de groep ertussenin.
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Tabel 11.1
Museum- en monumentenbezoek, bevolking van 6 jaar en ouder, naar leeftijdsgroep, 1979-2003

1979

1987

1995

2003

index 2003
(1979=100)

index 2003
(1995=100)

musea
6-15 jaar
16-24 jaar

.

53

42

54

.

127

31

38

29

31

98

105
82

25-34 jaar

27

39

32

26

99

35-44 jaar

30

43

38

37

122

99

45-54 jaar

25

39

38

42

173

111

55-64 jaar

22

33

36

43

191

121

65-74 jaar

20

35

31

38

190

120

C 75 jaar

11

16

18

27

233

146

monumenten

.

6-15 jaar

45

51

45

49

108

108

16-24 jaar

43

42

37

34

78

91

25-34 jaar

43

48

42

40

92

94

35-44 jaar

45

51

51

48

105

95

45-54 jaar

42

48

51

54

130

107

55-64 jaar

39

41

45

56

146

124

65-74 jaar

28

38

35

44

160

124

C 75 jaar

18

21

22

25

141

115

In betreffende jaar niet gemeten.

Bron: SCP (AVO’79-’03)

De beide reeksen indexcijfers laten zien hoe het deelnameniveau van de leeftijdsgroepen in 2003 zich verhoudt tot dat in 1979 resp. 1995. Ten opzichte van het eerste
meetjaar (we spreken dan over een interval van 24 jaar) is het meest opmerkelijke
gegeven dat de belangstelling in de groep 16-34 jaar voor musea niet is gestegen
en die voor monumenten is gedaald. Mogelijk is de gegroeide tijdsdruk – de tijd
die men kwijt is aan verplichtingen als werk, scholing, huishouden en zorg voor
kinderen en ouderen – hiervoor verantwoordelijk. Trends in de tijdsbesteding laten
zien dat de hoeveelheid ‘verplichte tijd’ sinds de jaren zeventig ongelijker verdeeld is
geraakt: meer in de middenleeftijden en minder daaronder en -boven (zie Breedveld
2
et al. 2006 ). De groei in de belangstelling van de bevolking als geheel is vooral op
het conto te schrijven van de groep vanaf 35 jaar. Daarnaast is in de jongste groep
(6-15 jaar) een, in vergelijking met de oudere groepen bescheiden stijging in het deelnameniveau waar te nemen.
De uiteenlopende ontwikkelingen in erfgoedbelangstelling naar leeftijd komen
bijzonder duidelijk naar voren in de actieve erfgoeddeelname: het lid zijn van een
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historische vereniging of vrijwilliger zijn in een museum, het zelf verzamelen van
objecten van historische betekenis enzovoort (tabel 11.2). Hier, evenals bij de belangstelling voor archieven, zijn de trends pas vanaf 1995 te schetsen. De actieve erfgoeddeelname daalt in de leeftijd tot 45 jaar, blijft gelijk in de middenleeftijd (45-54 jaar)
en stijgt daarboven. Het bezoeken van archieven laat een heel ander patroon zien.
Hier wordt een opmerkelijke stijging waargenomen bij de groep 16-24-jarigen (meer
dan een verdubbeling sinds 1995). Ook in de leeftijden van 45-64 jaar is het deelnameniveau gestegen, maar daarboven weer niet.
Tabel 11.2
Archiefbezoek en actieve erfgoeddeelname, bevolking van 6 jaar en ouder, naar leeftijdsgroep,
1995 en 2003
1995

2003

index 2003 (1995=100)

archieven
.

.

.

16-24 jaar

6-15 jaar

2,3

5,2

226

25-34 jaar

2,7

2,1

80

35-44 jaar

3,2

2,9

91

45-54 jaar

3,1

3,7

119

55-64 jaar

3,1

4,3

141

65-74 jaar

3,8

3,0

79

≥ 75 jaar

2,3

1,5

65

actieve deelname

.

6-15 jaar

.

9

.

16-24 jaar

9

7

79

25-34 jaar

12

11

93

35-44 jaar

18

15

85

45-54 jaar

21

21

98

55-64 jaar

23

27

119

65-74 jaar

21

27

124

≥ 75 jaar

17

22

129

In betreffende jaar niet gemeten.

Bron: SCP (AVO’95 en ’03)

De vier indicatoren voor erfgoeddeelname overziend, kan als resultaat worden
vastgehouden dat de leeftijd van 45 jaar het omslagpunt vormt. Daarboven is grosso
modo de belangstelling gegroeid, en daaronder gedaald. Belangrijke uitzonderingen
op die regel zijn het museum- en monumentenbezoek van de allerjongste groep, en
het archiefbezoek van de 16-24-jarigen. Aangezien de belangstelling zich leeftijdsspeciﬁek heeft ontwikkeld, zou er in de latere causaal-verklarende analyse naast
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een eventueel periode-effect ook een leeftijds- (c.q. levenfase-)effect te verwachten
zijn. Niettemin is het mogelijk dat achter deze beschrijvende verschillen juist geen
leeftijds-, maar een cohortgewijze verandering schuilgaat. Daar gaat de aandacht nu
naar uit.

Generatie: geboortecohort
Een generatie is een groep mensen die op een bepaald moment dezelfde opvoeding,
scholing of – breder – ervaring(en) heeft ondergaan. Zo wordt wel gesproken van de
vooroorlogse of naoorlogse generatie, de televisiegeneratie, de generatie Nix en de
digitale generatie. Het idee is dat een groep mensen opgroeit in een bepaalde periode
met kenmerkende historische, sociale of economische omstandigheden. Door deze
gedeelde ervaringen onderscheiden zij zich van anderen. Deze kenmerken dragen de
generatiegenoten de rest van hun leven met zich mee, waardoor ze zich in denken en
handelen blijven onderscheiden van leden van eerdere en latere generaties.
Ten aanzien van de belangstelling voor cultureel erfgoed dringt er zich niet
onmiddellijk een goed indelingscriterium op. Er wordt bijvoorbeeld niet gesproken
van de ‘nostalgische generatie’ dan wel een ‘verwachtingsvolle generatie’, als twee
groepen die vooral op het verleden respectievelijk de toekomst zijn gericht. Daarom
hanteren we hier een doorlopende opeenvolging van geboortecohorten, ingedeeld in
groepen van telkens acht geboortejaren. Hetzelfde doen we met leeftijd: we maken
telkens leeftijdsgroepen van acht jaar breed. Dit sluit aan bij de intervallen tussen de
meetjaren, wat ons in staat stelt de erfgoeddeelname van opeenvolgende generaties
te vergelijken naar leeftijd. We lichten dit toe aan de hand van de omkaderde cijfers
in tabel 11.3.
We zien dat van het geboortecohort 1942-1949, toen het tussen de 30 en 37 jaar
oud was (in 1979), 29% in het afgelopen jaar een museum had bezocht. Volgen we
het horizontale kader, dan zien we dat acht jaar later op de leeftijd 38-45 jaar (in
1987 dus) die deelname met 14 procentpunten was gestegen. Weer acht jaar later lag
het deelnameniveau weer wat lager op 37%, om ten slotte (in 2003) op 54-61-jarige
leeftijd op 44% uit te komen. Dit cohort volgt met andere woorden in grote lijnen het
patroon dat we voor de bevolking als geheel vonden (zie de eerdere hoofdstukken en
ﬁguur 11.1).
Lezen we de tabel in verticale richting, dan krijgen we een indruk van de verschillen in museumdeelname voor opeenvolgende cohorten op dezelfde leeftijd (lees: in
ongeveer dezelfde levensfase). Beginnend bij dezelfde 29% voor het cohort 1942-1949
op 30-37-jarige leeftijd, zien we dat het daaropvolgende cohort 1950-1957 acht jaar
later, toen het dezelfde leeftijdscategorie had bereikt, een deelnamepercentage van
42 boekte. Weer acht jaar later lag de belangstelling voor musea in het daaropvolgende cohort een stuk lager op 32%, om uiteindelijk nog wat te dalen naar 28% voor
het cohort 1966-1973.
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Tabel 11.3
Museum- en monumentenbezoek, bevolking van 6 jaar en ouder, naar leeftijdsgroep en
geboortecohort, 1979-2003
6-13

14-21

22-29 30-37 38-45 46-53 54-61 62-69 70-77 78-85

musea
1894-1901

11

1902-1909

15

1910-1917
1918-1925
1926-1933
1934-1941
1942-1949
1958-1965

42

44

37
41

.

37

32

40

28

43

32

32

28

1982-1989

42

37

1990-1997

55

35

33

36

40

.

25

32

43

52

18

28

24

42

1974-1981

32

35

39

29

1966-1973

22
22
30
27

1950-1957

11

monumenten
1894-1901

16

1902-1909
1910-1917

33

1918-1925

1942-1949

44

1950-1957

.

24

40

31

42

40

37

46

48

46

52

51

51

57

53

43

49

51

46

45

50

45

43

41

42

1974-1981

50

40

35

1982-1989

44

39

1990-1997

48

1966-1973

21

40

44

1958-1965

16

34

42

1926-1933
1934-1941

21

In betreffende jaar niet gemeten.

Bron: SCP (AVO’79-’03)

In de tabel staan daarmee de drie parameters afgebeeld: leeftijd (gelijkblijvend bij
verticale lezing), cohort (idem bij horizontale lezing) en meetjaar (idem bij diagonale
lezing, van linksonder naar rechtsboven). Opmerkelijk is dat de cohorten tussen
1934 en 1965 een stijging in deelnameniveau laten zien, terwijl dat voor de eerdere en
latere cohorten niet het geval is. Die stijging kan maar ten dele worden toegeschre232
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ven aan het bereiken van de leeftijd waarop men met (vroeg)pensioen gaat, waardoor
men meer tijd krijgt om leuke dingen te doen. De stijging in het cohort 1958-1965
kan daarmee niet worden verklaard.
Het gedaalde deelnameniveau in de vroegste (oudste) cohorten kan ten dele of
misschien zelfs geheel worden toegeschreven aan de verminderde mobiliteit op
(hoge) leeftijd. Wat enigszins tegen deze lezing pleit, is het feit dat het deelnameniveau van latere cohorten op dezelfde leeftijd wel is gestegen. Neem bijvoorbeeld
de leeftijdsgroep van 70-77 jaar: in deze groep is het museumbezoek in de achtereenvolgende cohorten gestegen van 15 naar 35% en het monumentenbezoek van
21 naar 37%. Hier kan dan weer tegenin worden gebracht dat latere cohorten over het
algemeen gezonder zijn, doordat ze minder hard lichamelijk hebben hoeven werken
en dankzij de betere (preventieve) gezondheidszorg, waarvan zij sterker hebben
geproﬁteerd.
Vanaf geboortejaar 1966 en later zien we daarentegen een daling in deelname aan
museum- en monumentenbezoek. Vooral het cohort 1974-1981 laat scherp dalende
percentages deelnemers zien. Deze hoeven evenwel niet te wijzen op een dalende
belangstelling als zodanig. De sterkste daling doet zich voor tussen de leeftijdsklassen 6-13 jaar en 14-21 jaar. Mogelijk laat dit het verschil zien tussen verplicht bezoek
(met ouders en/of met school) en bezoek uit eigen belangstelling. Voor het cohort
1966-1973 doet zich mogelijk de eerder gesignaleerde tijdsdrukverklaring gelden:
de daling in museum- en, in mindere mate, monumentenbezoek zou uitdrukking
kunnen zijn van de toenemende verplichtingen voor werk en gezin waarvoor deze
groep zich gesteld ziet.
Tabel 11.4 is volgens dezelfde systematiek opgebouwd. Hierin ontbreken gegevens
voor archiefbezoek van de twee jongste leeftijdsgroepen (naar archiefbezoek wordt
gevraagd vanaf 16 jaar) en voor beide kenmerken sowieso gegevens uit de meetjaren
1979 en 1987. Dit maakt de waarde van de analyse beperkt: we hebben voor elk cohort
slechts de twee meetmomenten 1995 en 2003. We zien in grote lijnen wel hetzelfde
patroon als in de vorige tabel. Wederom zijn het de middencohorten waarin de sterkste stijging wordt geboekt en is de tendens in eerdere en latere generaties gelijkblijvend of licht dalend. Bij de actieve deelname is dat middendeel overigens wel groter
en omvat het de cohorten 1926-1973.
De uitsplitsing overziend, kunnen we in deze beschrijvende analyse geen heel duidelijke cohortverschillen waarnemen. De verschillen die we vinden, kunnen in elk
geval voor een belangrijk deel worden geïnterpreteerd aan de hand van levensfaseovergangen (gezinsvorming, pensionering, fysieke achteruitgang) van de betreffende cohorten. Uit de nu volgende causale analyse kunnen we leren of de invloed
van generatieverschillen inderdaad geringer is dan die van periode en levensfase.
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Tabel 11.4
Archiefbezoek en actieve erfgoeddeelname, bevolking van 6 jaar en ouder, naar leeftijdsgroep en
geboortecohort, 1995-2003
6-13

14-21 22-29 30-37 38-45 46-53 54-61 62-69 70-77 78-85

archieven
1910-1917

2,1

1918-1925

4,1

1926-1933

3,1

1934-1941

3,0

1942-1949

2,9

1950-1957

3,6

1958-1965

2,5

1966-1973

3,2

1974-1981

.

1982-1989

.

1990-1997

.

1,3

3,1

3,1

4,7

3,4

2,9

2,6

3,1

.

actieve deelname
1910-1917

17

1918-1925

20

1926-1933

22

1934-1941

23

1942-1949

21

1950-1957

19

1958-1965

14

1966-1973

11

1974-1981

.

9

1982-1989

.

1990-1997

8

20

24

30

27

20

17

13

8

8

In betreffende jaar niet gemeten.

Bron: SCP (AVO’95-’03)

11.3

Een causale analyse

Het uiteenrafelen van de invloeden van levensfase, generatie en periode op erfgoeddeelname vraagt om een causaal verklaringsmodel. Hierbinnen is de erfgoeddeelname zelf het te verklaren verschijnsel, waarop een aantal onafhankelijke variabelen
hun invloed doen gelden. Aangezien de erfgoeddeelname in het voorgaande in vieren
is uitgesplitst – bezoek aan musea, monumenten, archieven en actieve erfgoeddeelname – zou men ook vier analyses kunnen verwachten. We beperken ons echter tot
twee analyses, voor musea en voor monumenten. De reden hiervoor is van onderzoekstechnische aard: aangezien voor archiefbezoek slechts drie en voor actieve
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deelname zelfs maar twee meetjaren beschikbaar zijn, is de spreiding op de variabele meetjaar te klein om deze analyse verantwoord te kunnen uitvoeren.
Zoals eerder aangekondigd, hanteren we voor het begrip levensfase hier niet
langer de operationalisering leeftijd. In plaats daarvan gebruiken we levensfase*,
waarbij de asterisk het onderscheid tussen het begrip en de variabele aangeeft. De
3
reden ligt wederom in de onderzoekstechnische hoek. De variabele levensfase* kent
zeven categorieën. Personen behoren tot een van de volgende categorieën:
1 kind dat bij ouders inwoont;
2 alleenwonend en jonger dan 40 jaar;
3 deel van paar en jonger dan 40 jaar;
4 ouder in gezin, jongste kind is jonger dan 7 jaar;
5 ouder in gezin, jongste kind is 7 jaar of ouder;
6 deel van paar en 40 jaar of ouder;
7 alleenwonend en 40 jaar of ouder.
Als zodanig geeft de variabele een ideaaltypische voorstelling van achtereenvolgende
posities in de levensloop. Deze worden in de praktijk niet door iedereen doorlopen.
Sommigen kiezen ervoor single te blijven en slaan in de typologie een ﬂink aantal
fasen over. Door het verbreken van relaties komt het ook regelmatig voor dat mensen
van fase 3 teruggaan naar fase 2. Verder kiezen paren er heden ten dage vaker voor
kinderloos te blijven. Voor de bevolking als geheel beeldt de indeling nog altijd wel
leeftijdsverschillen af, al is er geen verschil in gemiddelde leeftijd tussen de fasen 2
en 3 (zie tabel B11.1 in de bijlage).
Verder dient vooraf te worden toegelicht dat in deze analyses alle beschikbare
meetjaren zijn opgenomen, ook de tussenliggende, die tot dusver ter vereenvoudiging buiten beschouwing werden gelaten (1983, 1991 en 1999). Voor musea zijn
gegevens uit alle jaren vanaf 1983 geanalyseerd (in 1979 werd pas vanaf 16 jaar naar
museumbezoek gevraagd, in tegenstelling tot de latere meetjaren), voor monumenten vanaf 1979.
Voor beide vormen van erfgoeddeelname worden telkens twee modellen geschat.
Het eerste model bevat als verklarende variabelen alleen meetjaar, levensfase en
cohort. Het stelt ons in staat de relatieve bijdragen van elk van de drie factoren in
te schatten, zonder dat is gecontroleerd voor verschillen in overige kenmerken. Het
tweede model bevat naast deze variabele, nog vier andere: sekse, opleidingsniveau,
inkomen en inwonertal van de gemeente waar men woont. Hier wordt het mogelijk
de bijdragen van meetjaar, levensfase en cohort te vergelijken met die van andere
kenmerken. En passant wordt zo ook rekening gehouden met de veranderde samenstelling van de bevolking in de afgelopen decennia naar bijvoorbeeld opleidingsniveau en inkomen.4

Musea
De uitkomsten van de causale analyse voor het museumbezoek vertellen een wat
ingewikkelder verhaal dan de beschrijvende analyses tot dusver (tabel 11.5). Het
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sinds 1983 gestegen niveau van deelname wordt vooral veroorzaakt doordat leden
van latere (jongere) generaties relatief meer naar het museum gaan dan vroegere
5
(oudere). In de tabel is dat in het eerste model af te lezen aan de b-waarden bij meetjaar en cohort. We zien dat in de eerste drie meetjaren het deelnameniveau hoger ligt
dan gemiddeld (het teken van het effect is positief, en de Exp(b)-waarde is groter dan
1; de waarde voor 1983 wijkt daarbij niet af van het gemiddelde over alle meetjaren).
Tussen 1987/1991 en 1995 doet zich de ﬂinke daling voor die in ﬁguur 11.1 al zichtbaar
was. In de jaren 1995, 1999 en 2003 ligt het deelnameniveau beneden het gemiddelde
voor de zes meetjaren.
In de cohorten 1942-1949 en 1950-1957 (voor het gemak: de babyboomgeneratie)
ligt het deelnameniveau duidelijk hoger dan gemiddeld. Voor de groep 1958-1981
voorspelt het model eveneens een bovengemiddeld deelnameniveau, dat overigens
wel lager is dan in de zo-even genoemde cohorten. Aan de zeer hoge parameters voor
de recentste cohorten (met name 1990-1997) moet men niet te veel waarde hechten.
De schattingen voor deze cohorten zijn gebaseerd op gegevens uit slechts een of
enkele metingen. Het is dus lang niet zeker dat dit cohort ook in de toekomst een
hoger deelnameniveau zal laten zien.
Naar levensfase springen de alleenwonenden er in positieve zin uit, of ze nu jonger
of ouder zijn. We zagen in hoofdstuk 3 al dat men musea nogal eens met vrienden
bezoekt. In de ouderlijke levensfase is het museumbezoek benedengemiddeld, vooral
onder ouders van jonge kinderen. Ook voor de inwonende kinderen zelf vinden we
een gemiddeld niveau van bezoek. Het museumbezoek als dagje uit voor het hele
gezin leidt niet tot hogere niveaus van deelname.
Tabel 11.6 geeft een indicatie van de verklaringskracht van de drie variabelen in
model 1. Alle drie de bijdragen zijn duidelijk signiﬁcant. Er is dus sprake van gelijktijdige effecten van meetjaar (periode), cohort (generatie) en levensfase. Van die drie
is levensfase de sterkste voorspeller van verschillen in deelname (de waarde Wald/df
is daar het hoogst). De verklaringskracht van het model, af te lezen aan de Nagel2
kerke R , is echter zeer beperkt.
Het tweede model, waarin de effecten van sekse, opleidingsniveau, inkomen en
urbanisatiegraad worden toegevoegd, laat een verscherping zien van de verhoudingen tussen meetjaar, cohort en levensfase*. Het verschil in effecten tussen de eerste
en de laatste drie meetjaren wordt groter. Hierbij valt vooral het laatste meetjaar
2003 op. In dat jaar lag de deelname op het hoogste niveau van alle meetjaren (zie
hoofdstuk 3 en ﬁguur 11.1). Het causale model laat nu zien dat dit veroorzaakt
werd doordat in de latere meetjaren het opleidings- en het inkomensniveau in de
samenleving als geheel hoger lagen (na controle voor deze kenmerken in model 2 in
tabel 11.5 daalt de b-waarde van de laatste twee meetjaren aanzienlijk in vergelijking
met model 1). Dit houdt ook in dat binnen de afzonderlijke opleidings- en inkomensniveaus (met alle overige factoren constant gehouden) de deelname sinds 1983 is
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gedaald. Op de mogelijke implicaties van deze bevinding voor beleid komen we in de
afsluitende paragraaf terug.
De bovengemiddelde b-waarden in de middengroep 1942-1957 dalen in model 2
ﬂink (vgl. model 1). Voor de daaropvolgende groep 1958-1973 veranderen ze zelfs
van boven- in benedengemiddeld. De hogere participatie van deze cohorten valt dus
toe te schrijven aan een gemiddeld hoog opleidingsniveau of aan een relatief goed
inkomen.
Het model laat verder zien dat, conform eerdere analyses, het deelnameniveau
van vrouwen hoger ligt dan dat van mannen, en dat stedelingen een hoger deelnameniveau hebben dan plattelanders. Deze invloeden blijven dus bestaan na controle
voor overige verschillen. Uit tabel 11.6 lezen we af dat elk van de in model 2 toegevoegde variabelen een signiﬁcante bijdrage levert aan de verklaring van verschillen
in museumdeelname. De maat Wald/df stijgt daarbij óók voor de drie variabelen
uit model 1. Van deze drie is levensfase de sterkste voorspeller. In model 2 levert
opleidingsniveau van alle factoren verreweg de sterkste bijdrage aan de verklaring.
Voor het model als geheel stijgt de verklaringskracht daardoor behoorlijk (Nagel2
kerke R = 0,124).
Tabel 11.5
Invloed van meetjaar, cohort en levensfase op bezoek aan musea (wel/niet), bevolking van 6 jaar
en ouder, 1983-2003 (logistische regressie)
model 1
sig.

Exp(b)

b

0,015
0,135
0,149
–0,160
–0,061
–0,078

0,422
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1,015
1,145
1,160
0,852
0,941
0,925

–1,309
–0,509
–0,244
–0,026
0,199
0,325
0,326
0,117
0,063
0,108
0,341
0,609

0,000
0,000
0,000
0,431
0,000
0,000
0,000
0,000
0,028
0,002
0,000
0,000

0,270
0,601
0,783
0,974
1,220
1,385
1,385
1,124
1,065
1,115
1,407
1,838

b
meetjaar
1983
1987
1991
1995
1999
2003
cohort
voor 1910
1910-1917
1918-1925
1926-1933
1934-1941
1942-1949
1950-1957
1958-1965
1966-1973
1974-1981
1982-1989
1990-1997

model 2
sig.

Exp(b)

0,215
0,307
0,208
–0,175
–0,182
–0,373

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1,240
1,360
1,231
0,839
0,834
0,689

–1,350
–0,514
–0,240
–0,053
0,087
0,102
0,107
–0,097
–0,088
0,187
0,633
1,226

0,000
0,000
0,000
0,135
0,006
0,000
0,000
0,000
0,004
0,000
0,000
0,000

0,259
0,598
0,787
0,948
1,091
1,108
1,113
0,907
0,916
1,206
1,883
3,407
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Tabel 11.5 (vervolg)

levensfase
inwonend kind
alleenwonend, tot 40 jaar
paar, tot 40 jaar
gezin, jongste kind t/m 6 jaar
gezin, jongste kind vanaf 7 jaar
paar, vanaf 40 jaar
alleenwonend, vanaf 40 jaar

b

model 1
sig.

Exp(b)

b

0,023
0,623
–0,069
–0,473
–0,176
–0,078
0,150

0,443
0,000
0,006
0,000
0,000
0,003
0,000

1,024
1,864
0,933
0,623
0,839
0,925
1,162

sekse: vrouw
opleidingsniveau
inkomen
laag
laag midden
hoog midden
hoog
onbekend
inwonertal gemeente
constante

–0,567

p (model)
Nagelkerke R2

0,000

model 2
sig.

Exp(b)

0,098
0,467
–0,413
–0,554
–0,121
0,085
0,439

0,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,003
0,000

1,103
1,596
0,662
0,574
0,886
1,088
1,550

0,209
0,329

0,000
0,000

1,232
1,390

–0,373
–0,150
0,148
0,473
–0,098
0,083

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,689
0,861
1,160
1,605
0,906
1,086

–1,744

0,000

0,175

0,567

0,000
0,032

0,000
0,124

Bron: SCP (AVO’83-’03)

Tabel 11.6
Invloed van meetjaar, cohort en levensfase op bezoek aan musea (wel/niet): verklaringskracht
variabelen
model 1
Wald

df

meetjaar

206

5

0,000

cohort

829

11

levensfase

843

6

model 2

sig. Wald/df

Wald

df

sig.

41

656

5

0,000

Wald/df

0,000

75

1041

11

0,000

95

0,000

140

1064

6

0,000

177

131

185

1

0,000

185

3087

1

0,000

3087

inkomen

928

4

0,000

232

inwonertal gemeente

219

1

0,000

219

sekse: vrouw
opleidingsniveau

Bron: SCP (AVO’83-’03)
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Monumenten
De resultaten van de analyse van het monumentenbezoek zijn in hoge mate een kopie
van die van het museumbezoek (tabellen 11.7 en 11.8). De effecten van meetjaar zijn
in het eerste model zeer beperkt, hetgeen suggereert (maar niets meer dan dat) dat
er in de loop der jaren qua deelnameniveau niet veel is veranderd. Na opname van
de vier controlevariabelen in model 2 zien we echter hetzelfde beeld als eerder bij
de musea: een aﬂopend deelnameniveau vanaf 1991. Ook hier is binnen de niveaus
van opleiding en inkomen het deelnameniveau dus gedaald. Doordat de bevolking
in latere jaren gemiddeld genomen hoger was opgeleid, een hoger inkomen had
en vaker alleen of in paren woonde, kon het deelnameniveau voor de bevolking als
geheel toch stijgen (zie hoofdstuk 4 en ﬁguur 11.1).
Net als bij de musea verkleint de opname van opleiding en inkomen in het
model de verschillen naar cohort. In de middencohorten, hier wat ruimer genomen
(1934- 973), is het deelnameniveau in het eerste model duidelijk bovengemiddeld.
In model 2 naderen of bereiken (1958-1965) ze zelfs de gemiddelde waarde voor de
bevolking.
In vergelijking met de musea zijn bij monumenten de verschillen naar inkomensgroep nog wat sterker. De stedelijkheidsgraad van de woonomgeving is echter voor
monumenten, die gelijker gespreid zijn over het land dan musea, in feite niet van
belang.
Tabel 11.7
Invloed van meetjaar, cohort en levensfase op bezoek aan monumenten (wel/niet), bevolking van
6 jaar en ouder, 1979-2003 (logistische regressie)
model 1
b

sig.

model 2
Exp(b)

b

sig.

Exp(b)

meetjaar
1979

–0,024

0,182

0,976

0,153

0,000

1,165

1983

0,038

0,024

1,039

0,206

0,000

1,229

1987

0,049

0,002

1,050

0,179

0,000

1,196

1991

0,194

0,000

1,214

0,225

0,000

1,253

1995

–0,081

0,000

0,923

–0,127

0,000

0,881

1999

–0,149

0,000

0,862

–0,293

0,000

0,746

2003

–0,028

0,138

0,972

–0,344

0,000

0,709
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Tabel 11.7 (vervolg)
model 1
b

sig.

model 2
Exp(b)

b

sig.

Exp(b)

cohort
voor 1910

–1,156

0,000

0,315

–1,168

0,000

0,311

1910-1917

–0,580

0,000

0,560

–0,559

0,000

0,572

1918-1925

–0,313

0,000

0,731

–0,342

0,000

0,711

1926-1933

–0,060

0,037

0,942

–0,114

0,000

0,892

1934-1941

0,239

0,000

1,270

0,115

0,000

1,122

1942-1949

0,381

0,000

1,463

0,168

0,000

1,183

1950-1957

0,341

0,000

1,407

0,144

0,000

1,155

1958-1965

0,227

0,000

1,254

0,019

0,387

1,019

1966-1973

0,172

0,000

1,188

0,105

0,000

1,110

1974-1981

0,180

0,000

1,198

0,241

0,000

1,272

1982-1989

0,266

0,000

1,305

0,520

0,000

1,682

1990-1997

0,303

0,000

1,354

0,871

0,000

2,389

–0,155

0,000

0,856

–0,122

0,000

0,885

alleenwonend, tot 40 jaar

0,407

0,000

1,502

0,335

0,000

1,398

paar, tot 40 jaar

0,129

0,000

1,138

–0,218

0,000

0,804

levensfase
inwonend kind

gezin, jongste kind t/m 6 jaar

–0,373

0,000

0,689

–0,485

0,000

0,616

gezin, jongste kind vanaf 7 jaar –0,062

0,000

0,940

–0,054

0,004

0,947

paar, vanaf 40 jaar

0,106

0,000

1,111

0,259

0,000

1,296

–0,051

0,105

0,950

0,284

0,000

1,329

sekse: vrouw

0,178

0,000

1,195

opleidingsniveau

0,312

0,000

1,366

laag

–0,488

0,000

0,614

laag midden

–0,168

0,000

0,845

hoog midden

0,181

0,000

1,198

hoog

0,528

0,000

1,696

–0,053

0,000

0,948

0,010

0,036

1,010

–1,183

0,000

0,306

alleenwonend, vanaf 40 jaar

inkomen

onbekend
inwonertal gemeente
constante

–0,307

0,000

0,736

p (model)

0,000

0,000

Nagelkerke R2

0,031

0,123

Bron: SCP (AVO’79-’03)

240 Verklaring van ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erfgoed

Tabel 11.8
Invloed van meetjaar, cohort en levensfase op bezoek aan monumenten (wel/niet):
verklaringskracht variabelen
model 1
meetjaar
cohort
levensfase

model 2

Wald

df

sig. Wald/df

Wald

df

sig.

212

6

0,000

35

627

6

0,000

1213

11

0,000

110

887

11

0,000

81

700

6

0,000

117

822

6

0,000

137

sekse: vrouw

Wald/df
104

170

1

0,000

170

opleidingsniveau

3549

1

0,000

3549

inkomen

1526

4

0,000

382

4

1

0,036

4

inwonertal gemeente
Bron: SCP (AVO’79-’03)

Voor zowel museum- als monumentenbezoek is opleidingsniveau dus sterk bepalend. Met de stijging van het opleidingsniveau voor de bevolking als geheel had
daarom ook een sterke stijging in erfgoeddeelname verwacht mogen worden. De
analyses in deze paragraaf hebben ons niettemin geleerd dat binnen de opleidingsniveaus (en inkomensniveaus) het deelnameniveau ‘netto’ is gedaald. Het ‘brutoresultaat’ van de onderwijsexpansie is wel positief, maar was veel hoger geweest
indien de lager, middelbaar en hoger opgeleiden in 2003 in gelijke mate naar musea
en monumenten waren gegaan als hun evenknieën in het begin van de jaren tachtig
(vgl. Knulst 1992).

11.4

De invloed van opleiding door de jaren heen

Is het effect van opleidingsniveau wel constant? In de vorige paragraaf zijn we er voor
het gemak van uitgegaan dat ondanks de gedaalde deelname binnen afzonderlijke
opleidingsniveaus, de verschillen tussen de niveaus grofweg gelijk zijn gebleven. Is
deze aanname wel gerechtvaardigd? Sinds jaar en dag is het cultuurspreidingsbeleid
erop gericht geweest de sociale verschillen in cultuurdeelname te verkleinen. Mocht
dit beleid zijn vruchten hebben afgeworpen, dan zouden de voorgaande analyses van
een te grove vereenvoudiging zijn uitgegaan.
Uiteraard is wel aandacht besteed aan genoemde mogelijkheid. In nadere analyses is aan de modellen een variabele toegevoegd die de interactie tussen opleiding
en meetjaar weergeeft. Op grond van de beleidsdoelstelling kon een negatief effect
worden verwacht: een daling van het effect van opleiding in de latere meetjaren. De
erfgoedbelangstelling van personen met een laag opleidingsniveau zou dan meer op
die van hoger opgeleiden zijn gaan lijken. Het tegendeel bleek het geval. De variabele
bleek juist een (statistisch signiﬁcant) positief effect te hebben op het bezoek aan
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musea en monumenten. Dit suggereert dat de verschillen naar opleiding sinds eind
jaren zeventig, begin jaren tachtig juist zijn toegenomen.
Hoewel signiﬁcant, bleek de bijdrage van de variabele toch heel gering. Zo gering
in verhouding tot het totale opleidingseffect, dat ervoor is gekozen de bijdrage als
verwaarloosbaar aan te merken en niet in de modellen op te nemen. Duidelijk is wel
dat de verschillen naar opleidingsniveau in ieder geval niet zijn gedaald. Het cultuurspreidingsbeleid is in dit opzicht (nog) niet effectief gebleken. Gezien de centrale
plaats van deze doelstelling binnen het cultuurbeleid, is er reden genoeg om in een
aparte paragraaf de invloed van het opleidingsniveau nader onder de loep te nemen.
Uit de analyses tot dusver (incl. hoofdstuk 10) kwam het opleidingsniveau naar voren
als verreweg de belangrijkste verklarende factor voor erfgoeddeelname. Geen verrassende bevinding, want voor cultuur geldt in het algemeen dat opleiding het beste
verschillen in deelname voorspelt (zie Bourdieu 1979; DiMaggio 1991: 144). Kennelijk
maakt het voor de belangstelling voor het verleden, meer in het bijzonder objecten
die aan dat verleden uitdrukking geven, veel uit of men als hoogste opleiding vmbo
of universiteit heeft gevolgd. Dat maakt het opleidingsniveau ook voor stimuleringsbeleid van de overheid het meest logische aangrijpingspunt, nu we weten dat de
effecten van levensfase en generatie, hoewel zeker niet te verwaarlozen, veel bescheidener zijn.
De bevinding dat er in de erfgoeddeelname grote verschillen zijn naar opleidingsniveau, zal niemand verbazen die wel eens een museum of archief bezoekt en daar de
andere aanwezigen observeert. Het in een historische context plaatsen van een object
vraagt om kennis en vaardigheden die beter zullen zijn ontwikkeld naarmate men
langer (geschiedenis)onderwijs heeft gevolgd. Een andere interpretatie luidt dat het
onderwijs selecteert op de informatieverwerkingscapaciteit van mensen: degenen
met een hogere capaciteit komen in de hogere onderwijsniveaus terecht en degenen
met een lagere capaciteit in de lagere niveaus (Ranshuysen en Ganzeboom 1993). In
deze optiek is de capaciteit tot verwerking van informatie de eigenlijke verklaring.
Het effect van opleiding op erfgoeddeelname geeft daaraan dan slechts uitdrukking:
het is niet wat men op school leert, maar veeleer een aangeboren vaardigheid die de
verschillen verklaart (vgl. Ganzeboom 1984).
Als men bedenkt dat geschiedenis iets is wat iedereen, ongeacht het opleidingsniveau, omgeeft – iedereen komt uit een familie met een zekere historie en ook de
woonplaats kent een geschiedenis –, verbaast de sterkte van het opleidingseffect wel.
Aangezien iedereen via de belastinghefﬁng in meerdere of mindere mate meebetaalt
aan de instandhouding en ontsluiting van cultureel erfgoed, kan het vanuit overwegingen van rechtvaardigheid ook als onwenselijk worden beschouwd dat er zulke
grote verschillen tussen opleidingsniveaus bestaan. Verkleining van deze verschillen
is om die reden een legitiem beleidsdoel.
In de volgende analyses bekijken we het effect van opleidingsniveau per meetjaar. We
doen dat apart voor:
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– volwassenen vanaf 20 jaar, die in grote meerderheid hun opleidingsloopbaan
hebben afgerond en niet meer onder de socialiserende invloed van hun ouders
verkeren;
– nog bij hun ouders wonende kinderen tot 20 jaar, voor wie in grote meerderheid
het volgen van onderwijs de voornaamste dagbesteding is.
De reden voor deze splitsing is enerzijds inhoudelijk. Het maakt naar verwachting
verschil of men nog schoolgaat en onder de socialiserende invloed van zijn ouders
verkeert, of dat men zelfstandig woont en de opleiding heeft afgerond. In beide
gevallen is het interessant om de invloed van opleiding op erfgoeddeelname door
de jaren heen te volgen. Anderzijds is het ook interessant de invloed van de opleiding van de ouders vast te stellen. Zoals in het vorige hoofdstuk werd besproken,
worden sociale verschillen zoals die in inkomen en opleiding tot op zekere hoogte
overgedragen van generatie op generatie (vgl. Bourdieu 1979). Deze reproductie van
sociale verschillen zou achter de invloed van het eigen opleidingsniveau kunnen
schuilgaan, in zijn eenvoudigste vorm op de manier zoals weergegeven in ﬁguur 11.2.
Figuur 11.2
Sociale reproductie en erfgoeddeelname

opleidingsniveau kind

opleidingsniveau ouders

erfgoeddeelname kind

In deze optiek zou het effect van het opleidingsniveau (kind) op de erfgoeddeelname
(kind) geheel of gedeeltelijk verdwijnen wanneer rekening wordt gehouden met het
ouderlijk opleidingsniveau.
Vanuit deze invalshoek is er ook een praktische reden voor de splitsing in twee
groepen. Het avo-onderzoek is een onderzoek onder huishoudens. Alle leden van
het huishouden vanaf 6 jaar nemen eraan deel (de vragenlijsten voor de jongste
kinderen worden door hun ouders ingevuld). Dit houdt in dat voor thuiswonende
kinderen voor alle meetjaren informatie beschikbaar is over de opleiding (en de
cultuurdeelname; zie Nagel 2004) van hun ouders. Bij de volwassenen moet een
extra vraag in de vragenlijst opgenomen worden om het opleidingsniveau van hun
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ouders te achterhalen. Deze vraag is tot dusver in de avo-reeks alleen in 1995 en 2003
gesteld. Ook daarom is het aanbevelenswaard om twee aparte analyses te doen.
We beginnen met de analyses voor de volwassen groep. Vooraf zij opgemerkt dat
in de daaropvolgende analyse voor de kinderen, alleen het ouderlijk opleidingsniveau
is opgenomen. Een groot deel van de kinderen van 6-19 jaar bezoekt immers ongedeeld onderwijs (basisschool en brugjaren in het voortgezet onderwijs), hetgeen een
opdeling naar niveau van het onderwijs dat men volgt weinig zinvol maakt.
In afwijking van de analyses eerder in dit hoofdstuk, waarin alle meetjaren in één
dataset waren opgenomen, laten we hier de invloed van opleiding in de afzonderlijke
meetjaren zien (elke dataset wordt als het ware apart geanalyseerd). Het opleidingsniveau en dat van de ouders zijn in de jaren waarin ze zijn gemeten ongeveer op eendere wijze vastgesteld. Dit maakte het mogelijk voor alle jaren het opleidingsniveau
op dezelfde manier te coderen, namelijk in vier categorieën:
– ten hoogste lager onderwijs/basisonderwijs voltooid;
– ten hoogste lbo, mavo of vmbo voltooid;
– ten hoogste havo, vwo of mbo voltooid;
– hbo of universitair onderwijs voltooid.
Daarmee is het mogelijk aan de hand van de (ongestandaardiseerde) b-waarden te
beoordelen of de sterkte van het effect van opleidingsniveau door de jaren heen is
veranderd.

Volwassenen (20 jaar en ouder)
Zoals gezegd, is voor de volwassen deelnemers aan het avo-onderzoek het opleidingsniveau van de ouders alleen voor 1995 en 2003 bekend. Hoewel het een kort
interval betreft, is het toch interessant te bezien of er in die acht jaar iets is veranderd
aan de invloed van opleiding. Erfgoeddeelname wordt weer in vier indicatoren vertaald: musea, monumenten en archieven (wel of niet bezocht in de afgelopen twaalf
maanden) en actieve erfgoeddeelname (wel of geen deelname aan ten minste een van
de activiteiten die in hoofdstuk 8 zijn belicht). We schatten telkens drie modellen:
1 een model met alleen het eigen opleidingsniveau als verklarende variabele;
2 een model met daaraan toegevoegd het opleidingsniveau van de ouders (hoogste
niveau van beide ouders);
3 een model met daaraan toegevoegd een reeks persoonskenmerken die de effecten
van opleiding zouden kunnen wegverklaren.
Voor museumbezoek (tabel 11.9) zien we dat het effect van het eigen opleidingsniveau door de jaren heen behoorlijk sterk én constant is gebleven. Tussen het begin en
het eind van de jaren negentig leek een dalende trend te hebben ingezet, maar deze is
in 2003 weer omgeslagen. De forse dip in 1999 lijkt daarmee een eenmalige uitzondering, die mogelijk verband houdt met steekproefﬂuctuaties.
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Tabel 11.9
Invloed van eigen opleidingsniveau en opleidingsniveau ouders op museumbezoek, bevolking van
20 jaar en ouder, 1983-2003 (logistische regressie, b-waarden)
1983

1987

1991

1995

1999

2003

0,69

0,70

0,71

0,67

0,57

0,65

eigen opleidingsniveau

.

.

.

0,58

.

0,57

opleidingsniveau ouders

.

.

.

0,21

.

0,15

eigen opleidingsniveau

.

.

.

0,57

.

0,52

opleidingsniveau ouders

.

.

.

0,20

.

0,24

model 1
eigen opleidingsniveau
model 2

model 3a

a

Gecontroleerd voor verschillen in sekse, leeftijd, huishoudinkomen, participatie, actieve cultuurdeelname, aantal
werkende volwassenen in huishouden, leeftijd jongste kind in huishouden, urbanisatiegraad en etniciteit.

Bron: SCP (AVO’83-’03)

Uit het tweede model maken we op dat het opleidingsniveau van de ouders maar
een beperkte positieve invloed heeft op het museumbezoek van hun kinderen. Het
effect van de eigen opleiding wordt wel iets kleiner, maar blijft op een hoog niveau.
Tussen 1995 en 2003 verandert de sterkte van beide effecten niet signiﬁcant. Dat
laatste geldt ook voor de analyse in model 3. Gecontroleerd voor verschillen in een
hele reeks persoonskenmerken die we al in hoofdstuk 10 tegenkwamen, verandert
er hoegenaamd niets in de effecten van opleiding in het jaar 1995. In 2003 neemt het
effect van de eigen opleiding iets af, ten gunste van dat van de ouders. Dit verandert
echter niets aan de slotsom dat het effect van opleiding op museumbezoek door de
tijd heen constant is gebleven en dat het ouderlijk niveau van onderwijs de verschillen in museumbezoek maar voor een beperkt deel kan verklaren. Het effect van de
eigen opleiding is stabiel en blijft sterk.
Dezelfde conclusies kunnen worden getrokken voor het bezoek aan monumenten (tabel 11.10). Ook bij deze vorm van erfgoeddeelname is het effect van de eigen
opleiding door de jaren heen opmerkelijk stabiel. Wel ligt het een stuk lager dan
bij musea. Dit wijst erop dat de verschillen naar opleiding bij monumenten kleiner
zijn. Het ouderlijk opleidingsniveau leidt wederom maar tot een geringe daling van
het effect van de eigen opleiding in 1995 en 2003 (model 2). Controle voor overige
persoonskenmerken in model 3 leidt in bijna alle gevallen tot een bescheiden versterking van de beide opleidingseffecten.
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Tabel 11.10
Invloed van eigen opleidingsniveau en opleidingsniveau ouders op bezoek aan monumenten,
bevolking van 20 jaar en ouder, 1979-2003 (b-waarden)
1979

1983

1987

1991

1995

1999

2003

0,41

0,43

0,44

0,46

0,46

0,42

0,44

eigen opleidingsniveau

.

.

.

.

0,40

.

0,40

opleidingsniveau ouders

.

.

.

.

0,19

.

0,13

eigen opleidingsniveau

.

.

.

.

0,49

.

0,45

opleidingsniveau ouders

.

.

.

.

0,20

.

0,21

model 1
eigen opleidingsniveau
model 2

model 3a

a

Gecontroleerd voor verschillen in sekse, leeftijd, huishoudinkomen, participatie, actieve cultuurdeelname, aantal
werkende volwassenen in huishouden, leeftijd jongste kind in huishouden, urbanisatiegraad en etniciteit.

Bron: SCP (AVO’79-’03)

Tabel 11.11
Invloed van eigen opleidingsniveau en opleidingsniveau ouders op bezoek aan archieven,
bevolking van 20 jaar en ouder, 1995-2003 (b-waarden)
1995

1999

2003

0,36

0,26

0,49

eigen opleidingsniveau

0,30

.

0,40

opleidingsniveau ouders

0,18

.

0,21

model 1
eigen opleidingsniveau
model 2

model 3a

a

eigen opleidingsniveau

0,40

.

0,37

opleidingsniveau ouders

0,15

.

0,20

Gecontroleerd voor verschillen in sekse, leeftijd, huishoudinkomen, participatie, actieve cultuurdeelname, aantal
werkende volwassenen in huishouden, leeftijd jongste kind in huishouden, urbanisatiegraad en etniciteit.

Bron: SCP (AVO’95-’03)

Bij archiefbezoek (tabel 11.11), slechts vanaf 1995 gemeten, valt tussen 1999 en 2003
een verdubbeling van het effect van de eigen opleiding waar te nemen. Gezien de
relatief stabiele cijfers voor 1995 en 2003 in de modellen 2 en 3 is hier wellicht, net
246 Verklaring van ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erfgoed

als bij de musea, sprake van een eenmalige anomalie in 1999. In ieder geval lijkt het
effect van de eigen opleiding sinds het midden van de jaren negentig sterker te zijn
geworden. Ook in model 2 is dit de waarneming, maar in model 3 liggen de effecten
in 1995 en 2003 op ongeveer gelijk niveau. De slotsom kan ook hier luiden dat het
effect van opleiding zeker niet is geslonken.
Tabel 11.12
Invloed van eigen opleidingsniveau en opleidingsniveau ouders op actieve erfgoeddeelname,
bevolking van 20 jaar en ouder, 1995 en 2003 (b-waarden)
1995

2003

0,26

0,27

model 1
eigen opleidingsniveau
model 2
eigen opleidingsniveau

0,22

0,28

opleidingsniveau ouders

0,13

–0,01

eigen opleidingsniveau

0,19

0,25

opleidingsniveau ouders

0,18

0,11

model 3a

a

Gecontroleerd voor verschillen in sekse, leeftijd, huishoudinkomen, participatie, actieve cultuurdeelname, aantal
werkende volwassenen in huishouden, leeftijd jongste kind in huishouden, urbanisatiegraad en etniciteit.

Bron: SCP (AVO’95 en ’03)

Van de onderscheiden vormen van erfgoeddeelname heeft de eigen opleiding het
kleinste effect op de meest intensieve vorm van deelname, namelijk de actieve
deelname als vrijwilliger, lid van een vereniging of verzamelaar van historische
objecten (tabel 11.12). Niettemin heeft opleiding een signiﬁcant positief en eveneens
stabiel effect in de beide jaren waarin het is gemeten. Hier weegt de invloed van de
ouders relatief zwaar mee, al is die in 2003 afwezig in model 2. Rekening houdend
met verschillen in overige persoonskenmerken is er in dat laatste meetjaar wel een
signiﬁcant doch bescheiden effect van de opleiding van de ouders (model 3). Acht
jaar eerder hielden de invloeden van eigen en ouderlijk opleidingsniveau elkaar nog
in evenwicht.
Samenvattend kan gesteld worden dat anno 2003 het opleidingsniveau onverminderd
een matig tot sterk effect heeft op erfgoeddeelname, afhankelijk van de soort deelname. Er is in de afgelopen vijfentwintig jaar geen sprake geweest van een dalende
trend. De analyses hebben verder laten zien dat socialisatie in het thuismilieu, hier
geoperationaliseerd met het opleidingsniveau van de ouders, maar voor een zeer
bescheiden deel verantwoordelijk is voor de verschillen naar opleidingsniveau. EvenVerklaring van ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erfgoed
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eens gebruik makend van de avo-data kwam Nagel (2004: 88-89) al tot de conclusie
dat de invloed van de ouderlijke socialisatie afneemt in de loop van de adolescentie,
zonder overigens helemaal te verdwijnen. Onze resultaten zijn in lijn met deze bevinding. Ganzeboom en De Graaf (1991a en 1991b) kwamen echter op basis van een
vergelijking van de cultuurparticipatie van kinderen uit hetzelfde gezin (siblings) tot
de conclusie dat de invloed van de ouders groter is dan uit eerder onderzoek bleek.
Zij maakten echter geen onderscheid tussen museumbezoek en andere vormen van
cultuurdeelname. Ook Nagel et al. (1996) en Nagel en Ganzeboom (2002) relativeren
het belang van educatie in het onderwijs ten opzichte van de activiteiten in het gezin
van herkomst. Terugkijkend op twintig jaar onderzoek naar cultuurdeelname, komt
Ganzeboom (2003) tot de slotsom dat de grondslag voor culturele belangstelling
vooral thuis gelegd wordt. Anders dan de bevindingen uit tabel 11.9-11.13 suggereren, komt hij niet tot een relativering van de culturele reproductiethese van Bourdieu
(1979; vgl. Aschaffenburg en Maas 1997).

Thuiswonende kinderen tot 20 jaar
Voor thuiswonende kinderen beperken we ons, zoals aangekondigd, tot het opleidingsniveau van de ouders, omdat het uiteindelijk te behalen opleidingsniveau in
deze levensfase nog niet bereikt is (tabel 11.13). Bovendien is er in de leeftijd van 6 tot
ongeveer 14 jaar feitelijk nog geen sprake van differentiatie naar niveau (basisonderwijs en de brugjaren in het voortgezet onderwijs) en tot 17 jaar in werkelijkheid ook
nauwelijks (Nagel 2004: 79).
Voor archieven en actieve deelname zijn geen gegevens beschikbaar voor deze
leeftijdsgroep. De analyses voor musea en monumenten behelzen steeds twee
modellen: model 1 met alleen het ouderlijk opleidingsniveau als verklarende variabele, en model 2 waarin voor verschillen op de overige persoonskenmerken wordt
gecontroleerd.
Tabel 11.13
Invloed van het opleidingsniveau van de ouders op museumbezoek, thuiswonende kinderen tot
20 jaar, 1983-2003 (b-waarden)
1983

1987

1991

1995

1999

2003

0,40

0,52

0,52

0,62

0,53

0,58

0,26

0,38

0,34

0,46

0,43

0,45

model 1
opleidingsniveau ouders
model 2a
opleidingsniveau ouders
a

Gecontroleerd voor verschillen in sekse, leeftijd, huishoudinkomen, participatie, actieve cultuurdeelname, aantal
werkende volwassenen in huishouden en inwonertal gemeente.

Bron: SCP (AVO’83-’03)
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Voor deze groep is het ouderlijk opleidingsniveau sterk bepalend voor de erfgoeddeelname. Maar zoals Nagel (2004: 89) opmerkt, weerspiegelt deze invloed voornamelijk het socialisatieproces zelf – ouders nemen hun kinderen mee naar musea
– en niet de overdracht van culturele waarden als het gepercipieerde belang van
cultuur. Ook wordt uit beide modellen duidelijk dat de invloed van het ouderlijk
milieu bepaald niet kleiner is geworden gedurende de afgelopen decennia. Eerder is
die gestegen, al zijn de stijgingen statistisch niet signiﬁcant. Ook na controle voor
overige persoonskenmerken blijft de invloed van de ouders sterk.
Tabel 11.14
Invloed van het opleidingsniveau van de ouders op monumentenbezoek, thuiswonende kinderen
tot 20 jaar, 1979-2003 (b-waarden)
1979

1983

1987

1991

1995

1999

2003

0,51

0,48

0,52

0,54

0,63

0,60

0,64

0,40

0,29

0,40

0,38

0,44

0,40

0,42

model 1
opleidingsniveau ouders
model 2a
opleidingsniveau ouders
a

Gecontroleerd voor verschillen in sekse, leeftijd, huishoudinkomen, participatie, actieve cultuurdeelname, aantal
werkende volwassenen in huishouden en inwonertal gemeente.

Bron: SCP (AVO’79-’03)

Het bezoek aan monumenten laat eenzelfde patroon zien (tabel 11.14). Ook hier is
er eerder sprake van een graduele stijging dan van een daling in de invloed van de
ouderlijke opleiding, ook wanneer voor overige kenmerken is gecontroleerd. Evenals
in de vorige analyse ontbreekt de statistische signiﬁcantie waarmee echt van een
stijging zou kunnen worden gesproken.

11.5

Conclusie

In dit hoofdstuk stonden veranderingen in de belangstelling voor cultureel erfgoed
centraal. Het ging daarbij om de belangstelling zoals die tot uitdrukking komt
in het bezoek aan musea, monumenten en archief alsmede in actieve deelname
(lidmaatschap historische vereniging e.d.). Getracht is de mechanismen achter
de veranderende niveaus van deelname bloot te leggen. Eerst hebben we gekeken
naar het relatieve belang van de drie samenhangende factoren levensfase, generatie en periode. Uit deze analyses kwam naar voren dat alle drie deze factoren een
rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de erfgoedbelangstelling, zij het met
beperkte verklaringskracht.

Verklaring van ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erfgoed 249

Die ontwikkeling is niet voor alle levensfasen respectievelijk generaties dezelfde
geweest. Van de drie factoren bleek levensfase het meest bepalend. Dit verrast enigszins, aangezien in eerdere Draagvlak-studies naar de kunsten en de media (generatiegebonden) socialisatieverschillen van groter belang zijn gebleken (bv. in de
belangstelling voor de podiumkunsten en het lezen van gedrukte media; zie Knulst
en Kraaykamp 1996; De Haan en Knulst 2000; Huysmans et al. 2004). Kennelijk is de
levensfase bij het cultureel erfgoed bepalender dan in de andere cultuurdomeinen.
Men zou geneigd kunnen zijn te denken dat hierachter een groeiende belangstelling voor erfgoed op latere leeftijd schuilgaat. Onze analyses hebben laten zien dat
erfgoedbelangstelling (daar beperkt tot musea en monumenten) vooral iets is van
alleenwonenden, om het even of ze van jongere of meer gevorderde leeftijd zijn. In
mindere mate geldt dit ook voor de paren vanaf 40 jaar zonder thuiswonende kinderen. Paren onder de 40 jaar en ouders van met name jonge thuiswonende kinderen
scoren duidelijk benedengemiddeld.
Opmerkelijk was de bevinding dat de sinds 1979 dan wel 1995 gestegen belangstelling voor cultureel erfgoed (zie hoofdstukken 3 t/m 6 en ﬁguur 11.1) op een compositie-effect berust. Die stijging is vooral te danken aan het feit dat latere (jongere)
generaties gemiddeld hoger zijn opgeleid, dat in recentere jaren het inkomensniveau
hoger lag, en dat oudere paren en alleenwonenden een groter aandeel van de bevolking uitmaken (zie tabel B11.1 in de bijlage bij dit hoofdstuk). Zouden opleiding,
inkomen en samenstelling van de bevolking naar levensfase constant zijn gebleven,
dan zou de erfgoeddeelname zijn gedaald. Of anders geformuleerd: binnen niveaus
van opleiding en inkomen is de belangstelling voor cultureel erfgoed in de afgelopen
decennia gedaald. Dit hoeft, juist vanwege het compositie-effect, niet onmiddellijk
aanleiding te geven tot zorg voor de toekomstige erfgoedbelangstelling. De vergrijzing zet zich de komende decennia voort en ook het inkomensniveau zal waarschijnlijk verder stijgen. De opleidingsexpansie remt inmiddels wel af. En aangezien
opleiding de sterkste voorspeller is van verschillen in erfgoedbelangstelling, is dit
wel iets om rekening mee te houden (in hoofdstuk 12 gaan we in op de beleidsimplicaties van deze bevinding).
Op het effect van opleidingsniveau is nader ingezoomd, om te bezien of het in de
loop der jaren kleiner is geworden. Dit onder invloed van overheidsinspanningen
gericht op het verkleinen van de verschillen, dan wel sociaal-culturele veranderingen als individualisering en een groeiend belang van leefstijlen. Daarbij zijn voor
zover mogelijk het eigen opleidingsniveau en dat van de ouders onderscheiden. Voor
alle onderscheiden vormen van erfgoeddeelname blijkt ten eerste dat er zeker geen
sprake is geweest van een slinkend opleidingseffect – eerder nog het omgekeerde
– en ten tweede dat waar het ouderlijk opleidingsniveau voor thuiswonende kinderen
zeker bepalend is, dit bij volwassenen veel minder sterk speelt. Voor de laatsten telt
vooral het door henzelf behaalde opleidingsniveau en speelt dat van hun ouders een
bescheiden, doch niet verwaarloosbare rol.
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Noten

1 Het gebruik van geboortejaar (zonder groepering in cohorten dus) als operationalisering van generatie komt aan dit bezwaar tegemoet. We gebruiken hier niettemin de
cohorten om onderzoekstechnische reden (zie noot 3).
2 Zie voor de verdeling van de hoeveelheid verplichtingen naar persoonskenmerken:
http://www.tijdbesteding.nl/hoelangvaak/verplichtingen/persoonskenmerken/20061018.html
en voor de verdeling van taakcombinatie (minimaal 12 uur werken en minimaal 12 uur
zorgtaken per week):
http://www.tijdbesteding.nl/hoelangvaak/verplichtingen/taakcombinatie/achtergrondkenmerken/20061018.html
In beide gevallen is er een sterke stijging in de leeftijdsgroep 35-49 jaar.
3 Het is namelijk niet mogelijk in een causale analyse de variabelen leeftijd, cohort
(preciezer: afzonderlijke geboortejaren) en meetjaar simultaan als verklarende
variabelen te gebruiken. De drie variabelen zijn logisch tot elkaar te herleiden volgens
de formule (leeftijd = meetjaar – geboortejaar). Dit betekent dat wanneer twee van de
drie kenmerken bekend zijn, het derde kenmerk vastligt. Het opnemen van het derde
kenmerk in de analyse voegt dan niets meer toe aan de verklaring en is om dezelfde
reden technisch ook niet mogelijk. Met andere woorden: men zou voor twee van de
drie variabelen moeten kiezen en de derde buiten beschouwing moeten laten. Dat
terwijl het goed mogelijk is dat alle drie de variabelen een deel van het geheel verklaren. Alleen wanneer op theoretische of andere gronden duidelijk is dat een van de drie
kenmerken geen bijdrage van betekenis levert, is deze optie aan te bevelen. Met het
gebruik van meetjaar, cohort en levensfase in één analyse, zoals we hier doen, lopen
we in principe hetzelfde risico in mindere mate, maar nadere inspectie leerde dat dit
met deze operationalisering niet tot ongewettigde conclusies leidt.
4 Daar waar in het model dummyvariabelen zijn gebruikt, wordt in de tabellen (met
uitzondering van sekse) de afwijking van de gemiddelde waarde voor alle categorieën
tezamen uitgedrukt. Het gemiddelde is dus als het ware de referentiecategorie en alle
categorieën komen in het model voor (er is geen referentiecategorie ‘weggelaten’).
5 Dat lijkt in tegenspraak met de bevinding uit de beschrijvende analyses, dat het deelnameniveau onder die groepen in de loop der jaren is gedaald. Hierbij moet bedacht
worden dat in deze causale analyse de effecten van meetjaar en cohort worden geschat
op basis van een bestand met de gegevens uit alle meetjaren tezamen. De parameterschattingen hebben betrekking op het gemiddelde deelnameniveau van de groepen
over de gehele periode.
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Bijlage bij hoofdstuk 11
Tabel B11.1
Procentuele verdeling, gemiddelde leeftijd en standaardafwijking rond gemiddelde leeftijd per
categorie van levenfase*, naar meetjaar, 1979-2003
1979

1987

1995

2003

33

27

25

23

alleenwonend, tot 40 jaar

2

4

4

4

paar, tot 40 jaar

8

9

9

7

gezin, jongste kind t/m 6 jaar

15

14

15

14

gezin, jongste kind vanaf 7 jaar

19

17

14

13

paar, vanaf 40 jaar

19

21

26

29

4

6

8

10

100

100

100

100

inwonend kind

15

15

15

14

alleenwonend, tot 40 jaar

28

27

29

30
29

verdeling in de steekproeven (%)
inwonend kind

alleenwonend, vanaf 40 jaar
totaal
gemiddelde leeftijd (jaren)

paar, tot 40 jaar

27

28

29

gezin, jongste kind t/m 6 jaar

32

33

34

35

gezin, jongste kind vanaf 7 jaar

44

43

43

44

paar, vanaf 40 jaar

62

60

60

61

alleenwonend, vanaf 40 jaar

68

66

65

65

totaal

35

37

39

42

inwonend kind

6,6

6,3

6,9

6,3

alleenwonend, tot 40 jaar

5,4

5,5

5,1

5,3

paar, tot 40 jaar

4,5

4,9

4,9

5,2

gezin, jongste kind t/m 6 jaar

6,3

5,3

5,9

5,6

gezin, jongste kind vanaf 7 jaar

8,1

6,8

6,1

6,2

standaardafwijking rond gemiddelde (jaren)

paar, vanaf 40 jaar

9,5

9,9

10,3

10,1

alleenwonend, vanaf 40 jaar

11,4

12,3

13,4

13,6

totaal

20,1

19,5

19,8

20,5

Bron: SCP (AVO’79-’03)
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12.1

Het bereik van het verleden: implicaties voor beleid
Bevindingen van deze studie

De belangstelling van Nederlanders voor materiële overblijfselen van vroegere
samenlevingen is aanzienlijk, maar zou zeker nog groter kunnen zijn. In de kern is
dat het beeld dat oprijst uit de vele cijfers in de voorgaande hoofdstukken. Aan de
ene kant is de receptieve belangstelling voor musea en monumenten groter dan die
voor andere cultuurvormen, zoals professioneel toneel en klassieke muziek (zie Van
den Broek et al. 2005). Aan de andere kant blijkt uit de cijfers dat er nog een aanzienlijke groep is die weliswaar belangstelling voor erfgoed aan de dag legt via media en
internet, maar geen erfgoedinstellingen of erfgoedlocaties bezoekt.
Deze studie heeft voor het cultureel erfgoedveld in detail een beeld geschetst van
de receptieve, gemedieerde en actieve deelname. Het niveau en de intensiteit van de
deelname zijn weergegeven, evenals de ontwikkelingen door de tijd heen; verschillen
tussen groepen in de bevolking zijn blootgelegd en er is gepoogd een verklaring te
vinden voor verschillen in belangstelling, en ontwikkelingen daarin.
De vraag die in dit afsluitende hoofdstuk wordt beantwoord, luidt: Welke zijn de
implicaties van de in deze studie vergaarde kennis voor het overheidsbeleid op het terrein van
cultureel erfgoed? De vraag zal in twee gedeelten worden beantwoord. Eerst wordt in
deze paragraaf de vergaarde kennis op een rij gezet. De implicaties voor het beleid
zijn onderwerp van paragraaf 12.2.
Welke kennis heeft ons onderzoek opgeleverd? De zes deelvragen uit hoofdstuk 1
fungeren als kapstok voor de systematische beschrijving van de bevindingen.
1 Hoe groot is de receptieve deelname, dat wil zeggen: het bezoek aan in het bijzonder musea,
archieven, monumenten en archeologische presentaties, en welke ontwikkelingen hebben zich
in die receptieve deelname sinds medio jaren negentig voorgedaan? (hoofdstukken 3 t/m 6)
Het bezoek aan erfgoedinstellingen en -locaties heeft betrekking op de publieke
belangstelling voor musea, monumenten, archieven en archeologische vindplaatsen
en presentaties. Voor de vraag naar deelname zijn uiteraard de ontwikkelingen aan
de aanbodzijde relevant. Deze worden gekenmerkt door expansie. Het aantal musea
is sinds de Tweede Wereldoorlog sterk gegroeid. In de laatste jaren is het aantal licht
gedaald, maar de investeringen in musea (in collecties en in huisvesting) groeien
nog steeds. Het aantal van rijkswege beschermde monumenten groeide sterk door
de afronding van het Monumenten selectie project (msp) in 2001. Hiermee kwamen
gebouwen uit de periode 1850-1940 voor bescherming in aanmerking vanwege hun
(cultuur)historische waarde. Het aantal archieﬁnstellingen nam weliswaar af, maar
als gevolg van een wetswijziging die de overdrachtstermijn van overheidsarchieven
bekortte van 50 tot 20 jaar, werden wel meer (overheids)archiefstukken bewaard,
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met als gevolg vele meters meer bezette planklengte. Hoewel er in de archeologische
wereld een voorkeur bestaat om het bodemarchief zoveel mogelijk met rust te laten,
groeide door allerlei (infrastructurele) bouwmaatregelen, gecombineerd met de
afspraken uit het Verdrag van Malta, de noodzaak om meer dan voorheen opgravingen te verrichten.
De groei van het aanbod ging gepaard met een toenemende publieke belangstelling. Sinds 1995 is het aandeel van de Nederlandse bevolking dat jaarlijks ten minste
eenmaal naar een museum gaat, licht gestegen, van 35% naar 38% in 2003 (een piek
in 1991 buiten beschouwing latend). Bijna de helft van de Nederlandse bevolking
trekt er jaarlijks ten minste eenmaal op uit om bezienswaardige gebouwen of oude
stads- of dorpsgezichten te bekijken. Vooral oude dorpskernen en stadsdelen trekken veel bezoekers. Een derde van de bevolking bracht er in 2003 een bezoek. Oude
kerken zijn altijd populair geweest als cultuurhistorisch object, maar tussen 1995 en
2003 is het bezoek nog eens toegenomen (van 25% naar 31%). Ook voor paleizen en
kastelen groeide de belangstelling. Het aantal bezoekers van de Open Monumentendag steeg van 750.000 in 1995 naar 900.000 in 2005.
Ook de verschillende archeologische presentaties konden in de afgelopen tien jaar
op groeiende publieke belangstelling rekenen. Vooral archeologiemusea, oudheidkundige reconstructies en archeologische monumenten trokken tussen 1996 en 2004
meer belangstellenden. In 2004 zei 27% van de bevolking ten minste een keer een
opgraving of archeologische presentatie te hebben bezocht. Veelal waren dat incidentele bezoekers, terwijl een veel kleinere groep van ongeveer 2% van de bevolking een
keer per kwartaal of vaker een bezoek bracht.
Archieven hebben met ongeveer 3% een relatief klein publieksbereik. Het aantal
geregistreerde bezoekers en de door hen afgelegde bezoeken is tussen 1980 en 1995
ongeveer verdubbeld, maar tussen 1995 en 2000 weer iets gedaald. Het digitale
archiefbezoek is voor de vele amateurgenealogen een uitstekend alternatief voor het
fysieke bezoek: meerdere archieven kunnen tegelijkertijd met een zoekterm worden
ontgonnen.
Voor het eerst is ook onderzocht in hoeverre cultuurhistorische waarden een rol
spelen bij de waardering van de eigen woonomgeving en van het landschap. Nederlanders blijken hier waarde aan te hechten. Zij vinden oude stads- of dorpscentra
aangename plaatsen om te wonen. Meer mensen dan er feitelijk wonen beschouwen
het als hun favoriete woonlocatie. Dat neemt niet weg dat basale zaken als veiligheid,
leefbaarheid en voorzieningen (winkels, openbaar vervoer en parken) hoger worden
gewaardeerd als kenmerken van de woonomgeving. Daar staat weer tegenover dat in
een soort gedachte-experiment een meerderheid het behoud van historische elementen plaatste boven praktische voorzieningen zoals een winkelcentrum of sportvelden. Ook in het landschap zien Nederlanders graag de cultuurhistorie behouden. Het
historische karakter draagt bij aan de aantrekkelijkheid van een landschap, ook bij
de keuze van korte natuurvakanties.
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In vergelijking met andere landen uit de Europese Unie tonen Nederlanders veel
belangstelling voor cultureel erfgoed. Bij het museumbezoek komt Nederland op de
vierde plaats als het gaat om de frequentie van het museumbezoek, en op plek drie
bij de bezoeken aan musea in het buitenland (op vakantie). Nederlanders bezoeken
ook relatief vaak monumenten. De Zweden doen dat het meest, maar Nederland ligt
met een vierde positie toch ruim boven het Europese gemiddelde. Met een bezoekaandeel van 21% gingen Nederlanders ook vaak naar archeologische presentaties.
Alleen de Denen en de Luxemburgers gingen vaker.
2 Hoe heeft de gemedieerde omgang met erfgoed (via gedrukte, audiovisuele en nieuwe media)
zich sindsdien ontwikkeld? (hoofdstuk 7)
Naast het bezoek aan instellingen en locaties kent de cultuurhistorische belangstelling andere uitingsvormen. Via verschillende media informeert een grote en
brede groep zich over historische onderwerpen. Het meest gebeurt dat door erover
te lezen in kranten, boeken of tijdschriften, of door naar televisieprogramma’s te
kijken. Naast deze vertrouwde informatiebronnen wordt het internet steeds belangrijker als bron van culturele informatie. Vooralsnog is het bereik van websites van
musea, monumenten, archeologie en archieven nog lang niet zo groot is als dat van
de oudere media, ook niet onder jongere groepen, die relatief veel tijd aan internet
besteden.
Bij mediagebruik wordt vaak de vraag gesteld of het ten koste gaat van het bezoek
aan instellingen of dat het dit juist stimuleert. Tegenwoordig is dit meestal toegespitst op het internet. Bezoekers van erfgoedwebsites komen vaker in musea en
archieven, en gaan vaker kijken bij monumenten dan niet-bezoekers. Dit wijst erop
dat geïnteresseerden hun belangstelling uiten op verschillende manieren: door
erfgoedinstellingen te bezoeken en door via de media kennis te nemen van cultureel
erfgoed. Bij het mediagebruik tonen, net als bij het bezoek, de hoger opgeleiden
meer belangstelling dan lager opgeleiden. Wel is er bij het mediagebruik een verschil
tussen leeftijdsgroepen: ouderen gebruiken vaker gedrukte media om zich over
erfgoed te informeren en jongeren vaker het internet.
3 Welk deel van de bevolking geeft blijk van actieve betrokkenheid bij cultureel erfgoed door zich
als vrijwilliger in te zetten, door zelf oude voorwerpen te verzamelen of door het lidmaatschap
van een erfgoedorganisatie? (hoofdstuk 8)
Een relatief klein deel van de belangstellenden voelt zich in het bijzonder betrokken
bij het behoud en het toegankelijk houden van cultureel erfgoed. Zij worden vrijwilliger, verzamelen zelf voorwerpen van historische betekenis of zijn lid van een van de
vele organisaties op cultuurhistorisch gebied. In 2003 was 10,2% van de bevolking
(meer dan een miljoen personen) lid van een erfgoedorganisatie. Bovendien had 1,5%
van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder (ca. 160.000 personen) in dat jaar
vrijwilligerswerk verricht. In het voetspoor van Putnam (2000) is ook in Nederland
onderzoek gedaan naar de bereidheid om lid te worden van een maatschappelijke
organisatie of om vrijwilligerswerk te verrichten. Vaak met sombere conclusies. Voor
Het bereik van het verleden: implicaties voor beleid

255

de erfgoedsector is het dan ook verheugend dat de verschillende soorten erfgoedorganisaties (historische verenigingen, vriendenorganisaties van musea en organisaties voor cultuurbehoud) hun ledenaantallen juist hebben zien toenemen.
4 Is belangstelling voor cultureel erfgoed een uitingsvorm van een algehele belangstelling
voor cultuur, d.w.z. zijn erfgoedlief hebbers ook in andere cultuurvormen geïnteresseerd?
(hoofdstuk 9)
Er bestaat een duidelijke overlap in de verschillende uitingsvormen van een belangstelling voor erfgoed. Bezoekers van musea zijn zo’n twee keer vaker ook bezoekers
van archieven, monumenten en archeologie en vice versa dan de bevolking als geheel
(bezoekers en niet-bezoekers samen). In deze overlap laat zich een structuur ontwaren. Met een clusteranalyse en aanvullende overwegingen is de bevolking in te delen
in negen typen, waarvan er vijf (allrounders, kunstminnaars, verenigingsleden, verzamelaars en snuffelaars) aan te duiden zijn als erfgoedlief hebbers, drie (cultuuruitje
met het hele gezin, dagjesmensen en lezers) als erfgoedpassanten en één (non-actieven) als erfgoedmijders.
Personen die actief zijn op erfgoedterrein, zijn dat ook op andere culturele
gebieden. Dat geldt niet alleen voor de allrounders, maar ook voor andere groepen
erfgoedliefhebbers. Zij bezoeken meer dan gemiddeld traditionele en populaire
podiumkunsten en bioscopen. De groepen die op erfgoedgebied het meest actief
zijn, zijn dat grosso modo ook op andere culturele gebieden, zoals podiumkunsten.
Het is niet zo dat een belangstelling voor erfgoed de belangstelling voor andere
cultuurvormen verklaart (of vice versa). Veeleer vinden beide hun oorzaak in achterliggende factoren zoals culturele socialisatie in het ouderlijk milieu en opleidingsniveau.
Onder enkele vertegenwoordigers van de vijf clusters van erfgoedliefhebbers is
een kwalitatief onderzoek gehouden naar hun belangstelling voor erfgoed in het
algemeen en het gebruik van digitaal erfgoed in het bijzonder. Gebruikers blijken
onderscheid te maken naar het soort vraag waarop hun informatiebehoefte betrekking heeft. Voor een snelle, korte informatievraag worden meestal bronnen op
internet geconsulteerd, terwijl men voor meer fundamentele vragen teruggrijpt op de
aloude analoge bronnen als experts, musea, bibliotheken, archieven en (gedrukte)
encyclopedieën. Internet wordt gebruikt om de beschikbare informatie te lokaliseren; die informatie zoekt men vervolgens fysiek op. Wel lijkt er in het laatste een
verschil te bestaan tussen oudere en jongere erfgoedliefhebbers; de laatsten zeggen
het internet overal voor te gebruiken, wat wellicht samenhangt met een grotere
zoekvaardigheid met het medium, waardoor men sneller betrouwbare informatie
weet te vinden.
5 Welke bevolkingsgroepen zijn onder de groepen belangstellenden over- en ondervertegenwoordigd en welke ontwikkelingen deden zich hierin voor? (hoofdstukken 3 t/m 9)
Ouderen tonen over het algemeen meer belangstelling voor het culturele erfgoed dan
jongeren. De vergrijzing van het publiek heeft zich sinds 1995 voortgezet: de groep
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50-64-jarigen is steeds meer de kopgroep van de belangstellenden gaan vormen.
Sinds 1995 kwamen er meer kinderen (6-19 jaar) naar de musea en iets meer oudere
kinderen naar de archieven. Hoger opgeleiden zijn oververtegenwoordigd onder
de bezoekers van alle erfgoedinstellingen en -locaties, en daarin is sinds 1995 niet
veel veranderd. De verschillen tussen de seksen zijn gering en, voor zover aanwezig,
niet systematisch in het voordeel van een van de twee groepen. Vrouwen bezoeken
relatief vaak musea, terwijl mannen iets vaker naar archeologische presentaties en
archieven gaan. Systematische verschillen zijn er wel weer bij de etnische groepen.
Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen gaan minder vaak naar
musea, monumenten, archieven en archeologische presentaties dan autochtone
Nederlanders. Voor een belangrijk deel, maar niet geheel, is die achterstand toe te
schrijven aan verschillen in opleidingsniveau en leeftijdsopbouw van de groepen.
Uit de eerdere analyses blijkt dat de leeftijdsgroep van 50-65 jaar in de afgelopen
decennia steeds actiever is geworden op erfgoedgebied. Tot op zekere hoogte geldt
dat ook voor 65-plussers. Tot 2035 zal het aantal 65-plussers stijgen van 2,4 miljoen
nu tot 4,2 miljoen. Verwacht wordt dat door verbeterde arbeidsomstandigheden, een
hogere opleiding en verbeterde (preventieve) gezondheidszorg meer mensen tot op
hoge leeftijd een actieve leefstijl kunnen volgen, waarvan dan hoogstwaarschijnlijk
ook erfgoeddeelname deel zal uitmaken.
Uit het onderzoek naar de actieve deelname komt een reeds bekend sociaaldemograﬁsch proﬁel naar voren. Opnieuw zijn hoger opgeleiden en ouderen oververtegenwoordigd. In de periode 1995-2003 is het overwicht van hoger opgeleiden kleiner
geworden en dat van ouderen juist toegenomen. De vergrijzing van de uitdijende
kring van actief betrokkenen kan, zonder aanwas van nieuwe leden en vrijwilligers,
op termijn echter wel leiden tot ledenverlies en dalende inzet van vrijwilligers. Dit
zou dan het draagvlak voor de instandhouding van cultureel erfgoed aantasten.
Voor erfgoedorganisaties is het dan ook verstandig om in te spelen op veranderende
wensen en verwachtingen van nieuwe leden.
Hetzelfde sociaaldemograﬁsche proﬁel vinden we terug bij de gemedieerde
belangstelling voor erfgoed. De verschillen naar opleidingsniveau en leeftijd zijn
wel kleiner, wat in overeenstemming is met de eerder in de Draagvlak-reeks gedane
bevindingen (zie bv. De Haan en Knulst 2000) dat de media drempelverlagend
werken voor cultuurdeelname.
6 Welke factoren verklaren (ontwikkelingen in) de belangstelling voor cultureel erfgoed?
(hoofdstukken 10 en 11)
Vooral cultureel kapitaal is van belang voor de verklaring van verschillen in omgang
met erfgoed. Sterk positieve effecten op erfgoeddeelname gaan uit van zowel het
eigen opleidingsniveau als dat van de ouders, en van de actieve cultuurdeelname
(als indicator voor culturele kennis). Hoe hoger het eigen opleidingsniveau en dat
van de ouders, en hoe meer cultureel actief men is in de vrije tijd, hoe groter de kans
is dat men in het afgelopen jaar musea, monumenten en/of archieven heeft bezocht,
zelf actief is geweest op erfgoedgebied, dan wel via de klassieke massamedia of via
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internet met erfgoed in aanraking is gekomen. Ook het sociaal kapitaal, de mate van
politieke en maatschappelijke participatie, oefent een sterke invloed uit. Factoren als
inkomen, tijdsdruk, etniciteit, geograﬁsche verschillen in het aanbod, sekse en leeftijd leggen relatief gesproken minder gewicht in de schaal. Ook wanneer rekening
wordt gehouden met de gemiddeld lagere leeftijd en het gemiddeld lagere opleidingsniveau van de etnische groepen, resteren er verschillen in erfgoeddeelname
tussen autochtonen en allochtonen. Verschillen in deelname tussen de vier grote
etnische groepen blijken vooral een gevolg van de mate van omgang met autochtone Nederlanders (hoe meer omgang, hoe meer deelname). Ze blijken niet terug te
voeren op problemen met de Nederlandse taal.
Ontwikkelingen in de belangstelling voor erfgoed in de afgelopen decennia laten
zich maar beperkt verklaren met de drie samenhangende factoren levensfase,
generatie en periode. Veel belangrijker dan de levensfase waarin men zich bevindt,
of de generatie waarvan men deel uitmaakt, blijkt het genoten opleidingsniveau te
zijn. Hoe hoger men is opgeleid, hoe meer belangstelling men toont voor cultureel
erfgoed. In weerwil van het sociale spreidingsideaal dat sinds jaar en dag met het
cultuurbeleid is verweven, hebben we niet kunnen aantonen dat de verschillen tussen
lager en hoger opgeleiden in de loop der jaren zijn afgenomen. In feite is het effect
van opleiding zelfs wat groter geworden, maar deze toename legt, hoewel statistisch
signiﬁcant, weinig gewicht in de schaal.
De constatering dat de toename in belangstelling voor cultureel erfgoed op een
compositie-effect berust, mag opmerkelijk heten. De stijging is er vooral aan te
danken dat latere (jongere) generaties gemiddeld hoger zijn opgeleid, dat in recentere jaren het inkomensniveau hoger lag, en dat oudere paren en alleenwonenden een
groter aandeel van de bevolking zijn gaan uitmaken. Zouden opleiding, inkomen en
samenstelling van de bevolking naar levensfase constant zijn gebleven, dan zou de
erfgoeddeelname zijn gedaald. Dit hoeft, juist vanwege het compositie-effect, niet
onmiddellijk aanleiding te geven tot zorg voor de toekomstige erfgoedbelangstelling. De vergrijzing zet zich de komende decennia voort en ook het inkomensniveau
zal waarschijnlijk verder stijgen. De opleidingsexpansie remt inmiddels wel af. En
aangezien opleiding de sterkste voorspeller is van verschillen in erfgoedbelangstelling, is dit iets om rekening mee te houden.
Op het effect van opleidingsniveau is nader ingezoomd, om te bezien of het in de
loop der jaren kleiner is geworden. Dit onder invloed van overheidsinspanningen die
gericht zijn op het verkleinen van de verschillen, dan wel van sociaal-culturele veranderingen als individualisering en een groeiend belang van leefstijlen. Voor zover
mogelijk zijn daarbij het eigen opleidingsniveau en dat van de ouders onderscheiden.
Dan blijkt voor alle onderscheiden vormen van erfgoeddeelname ten eerste dat de
invloed van het opleidingsniveau niet is afgenomen; eerder is die toegenomen. Ten
tweede blijkt dat het opleidingsniveau van de ouders vooral van invloed is op de erfgoeddeelname van thuiswonende kinderen, en in veel mindere mate op de erfgoed258

Het bereik van het verleden: implicaties voor beleid

deelname van volwassenen. In tegenstelling tot wat vermeld wordt in een deel van
de bestaande literatuur, blijkt dat voor de laatsten vooral het door henzelf behaalde
opleidingsniveau telt, en dat van hun ouders een bescheiden, doch niet verwaarloosbare rol speelt.

12.2 Implicaties voor beleid
‘De minister voor cultuur is verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden
voor het in stand houden, beheren, ontwikkelen, sociaal en geograﬁsch spreiden of
anderszins verbreiden van cultuuruitingen. Overwegingen van kwaliteit en verscheidenheid zijn hierbij leidend’, aldus de wet op het speciﬁek cultuurbeleid. Er valt zowel
een aanbods- als een vraagdoelstelling in te lezen. De overheid dient – als we inzoomen op het cultureel erfgoed binnen het grotere geheel van cultuur –zorg te dragen
voor zowel het behoud van cultuurhistorisch waardevolle objecten en collecties, als
voor het publieksbereik daarvan. Men kan constateren dat de balans in het beleid de
afgelopen tien jaar wat is verschoven van de aanbod- naar de publiekszijde. Meer dan
aan het begin van de jaren negentig is het standpunt leidend dat het in stand houden
van collecties, gebouwen, documenten en dergelijke geen doel op zichzelf is, maar
dat ernaar gestreefd moet worden het grote publiek met het erfgoed in contact te
brengen.
Deze studie laat zich lezen als een inventarisatie van hoe het ervoor staat met
het ‘bereik van het verleden’, in welke mate het grote publiek zich daadwerkelijk
voor cultuurhistorie openstelt. Die mate is, vergeleken met andere cultuurvormen
als professioneel toneel en klassieke muziek, zeker aanzienlijk te noemen. Als het
historisch besef van de Nederlanders of van de jongere generaties onder hen tanende
is, zoals in de publieke discussie wel eens te beluisteren valt, dan blijkt dat niet uit
onze metingen van de receptieve, gemedieerde en actieve deelname. Deze indicatoren van historische belangstelling hoeven niet overeen te komen met de werkelijke
mate van historisch besef onder de Nederlandse bevolking. Maar wel bieden ze een
betere aanwijzing van het bestaan van een grote interesse dan de vaak gehoorde,
maar ongefundeerde klacht dat de historische kennis alleen maar is afgenomen.
Men kan erover van mening verschillen of 38% museumbezoekers een bevredigend
of teleurstellend percentage is. Vaststaat echter wel dat dit percentage in de afgelopen jaren niet is gedaald. Hetzelfde geldt voor monumenten-, archeologie- en
archiefbezoek. Zo bezien is er geen reden tot zorg over het bereik van het verleden.
Maar dat neemt niet weg dat het een nobel streven blijft dit bereik nog te vergroten.
Welke aangrijpingspunten hiervoor kunnen uit de vele cijfers worden afgeleid? We
bespreken ze in vier thema’s:
– opleidingsniveau (cultureel kapitaal);
– etnisch-culturele diversiteit;
– inkomen (economisch kapitaal);
– trends voor de toekomst.
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Opleidingsniveau (cultureel kapitaal)
Aangezien verschillen in cultureel kapitaal tot de grootste sociale spreiding leiden,
ligt het in de rede daar te zoeken naar aangrijpingspunten voor beleid. Voor een
belangrijk deel speelt de vergaring van cultureel kapitaal zich af in een door de
overheid moeilijk te beïnvloeden levenssfeer: het gezin of huishouden waarin men
opgroeit en al dan niet met erfgoed in aanraking wordt gebracht. Onze analyses
hebben laten zien dat het eigen opleidingsniveau een sterkere invloed uitoefent
dan dat van de ouders, zeker als men eenmaal volwassen is. Bovendien daalt het
effect van het ouderlijk opleidingsniveau aanzienlijk wanneer wordt gecontroleerd
voor verschillen in het eigen opleidingsniveau. De conclusies over de omvang van
de invloed van het ouderlijk milieu verschillen deels met conclusies van het reeds
bestaande onderzoek. Dit heeft repercussies voor de mate waarin met optimisme
gekeken kan worden naar de te verwachten effecten van erfgoededucatie. Immers,
naarmate het belang van het ouderlijk milieu groter wordt ingeschat, verminderen
de mogelijkheden om door middel van onderwijs reeds bestaande verschillen te
verkleinen. In het onderwijs liggen de kansen om het cultureel erfgoedkapitaal
van kinderen te vergroten, ter nivellering van in de thuissituatie opgelopen achterstanden in cultureel kapitaal. Daarbij bepaalt vooral de selectie aan de poort welke
leerlingen wat gaan leren over cultureel erfgoed. Maar ook onder personen met een
zelfde onderwijsniveau boeken de verschillende wijzen van cultuureducatie verschillende resultaten. Dit voegt nog een klein extra verschil toe aan grotere verschillen
tussen opleidingsniveaus.
Dat er zulke grote verschillen in erfgoeddeelname bestaan naar opleidingsniveau, geeft ook op een andere manier te denken. Het houdt in dat iemand die zijn
schoolloopbaan op vmbo-niveau afsluit, veel minder over het (tastbare) verleden te
weten komt dan iemand met hoger onderwijs. Voor een deel spreekt dat vanzelf: de
opleidingsloopbaan is in het vmbo korter en bijgevolg kan er minder stof behandeld
worden. Bovendien ligt het leertempo van leerlingen op lagere niveaus lager, wat de
relatieve achterstand nog versterkt. Meer aandacht voor het verleden op de lagere
niveaus zou ten koste gaan van de andere vakken in het curriculum.
Gezien deze barrières ligt het voor de hand niet zozeer te investeren in het verkleinen van verschillen in cultureel erfgoedkapitaal tussen de opleidingsniveaus, als wel
in het vergroten van de effectiviteit van het geschiedenis- en cultuuronderwijs. De
zelfopgelegde beperking van de culturele canon van Nederland tot vijftig vensters
op de vaderlandse cultuurgeschiedenis, is in dit verband een interessant experiment.
De commissie-Van Oostrom stelt: ‘[…] misschien is deze ogenschijnlijke bescheidenheid wel juist het effectiefste middel om in het vervolg, op school en daarbuiten,
naar uitbreiding te streven: omdat de stof dankzij selectie tenminste volop tot haar
recht kan komen, wat niet het geval is bij een wildgroei van alle mogelijke thema’s en
onderwerpen die de beleving overwoekert’ (Commissie ontwikkeling Nederlandse
canon 2006a: 33). Hiervan proﬁteren alle niveaus, de lagere en de hogere. Mocht dit
vermoeden van de commissie juist zijn, dan sluit dat aan op onze bevindingen.
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Etnisch-culturele diversiteit
De bevinding dat voor erfgoeddeelname van leden van etnische minderheidsgroepen
de omgang met autochtonen bepalend is en taalachterstanden er niet toe lijken te
doen, stemt eveneens tot bescheidenheid qua ambities in het erfgoedbeleid. Het lijkt
niet doenlijk voor dat beleid om de interactie tussen bevolkingsgroepen te bevorderen. Hoewel: een belangrijke gedachte achter de bevordering van erfgoedparticipatie
is dat langs die weg het verhaal van Nederland – hoe is het land zo geworden als het
nu is – als bindend element in de onderlinge verstandhouding zou kunnen dienen.
Dit suggereert een omgekeerde causale volgorde: erfgoedparticipatie van allochtonen leidt tot omgang met autochtonen. Het zou mooi zijn als dit waar was, maar het
lijkt redelijker ervan uit te gaan dat allochtonen die al met autochtonen omgaan hun
cultuurdeelnamepatronen geheel of gedeeltelijk overnemen.
Dit laat een ander punt onverlet: de geschiedenis van Nederland is bij uitstek een
geschiedenis van culturele confrontaties, in elk geval vanaf de Romeinse tijd. Veel
Nederlanders gingen scheep en leerden al varend andere culturen kennen. Omgekeerd kwamen ook veel leden van andere culturen via de havens ons land binnen.
Met het nautische verleden hangen ook het koloniale en het slavernijverleden samen.
De thans hier woonachtige Nederlanders van Surinaamse en Antilliaanse afkomst
getuigen hiervan. Turkse en Marokkaanse Nederlanders werden in hun thuisland
overgehaald hier te komen werken. Andere, kwantitatief kleinere groepen ontvluchtten oorlogen en vervolging en kwamen naar Nederland vanwege het (al dan
niet vermeende) open en tolerante klimaat. Ook hun geschiedenissen zijn deel
geworden van de geschiedenis van Nederland. In het integratiedebat is de laatste
jaren de nadruk komen te liggen op de aanpassing van allochtonen aan de Nederlandse identiteit. Misschien is daarbij wat uit het zicht geraakt hoezeer die Nederlandse identiteit vervlochten is met de culturele confrontaties en uitwisselingen in
het verleden. In dat opzicht is het toe te juichen dat erfgoedinstellingen meer dan
voorheen proberen ook die verhalen te vertellen, deze met objecten en documenten
te illustreren en hierbij de allochtone groepen te betrekken. Niet alleen belooft het
de achterstand van de etnische groepen in erfgoedparticipatie terug te brengen. Ook
kan het instrumenteel zijn in het in gesprek brengen van autochtonen en allochtonen
over elkaars geschiedenis, die in elk geval voor het meest recente deel een gedeelde
geschiedenis is.

Economisch kapitaal
De beperkte verklaringskracht van economisch kapitaal, vergeleken met die van cultureel en sociaal kapitaal, duidt erop dat de drempels van musea, monumenten enzovoort eerder van psychologische of sociologische dan van ﬁnanciële aard zijn. Dat er
van het nettohuishoudinkomen toch een bescheiden effect op de erfgoeddeelname
uitgaat, geeft niettemin een aangrijpingspunt voor beleid. In tegenstelling tot de
andere kapitaalvormen, is economisch kapitaal door de overheid relatief makkelijk
te beïnvloeden, hetzij ongericht door inkomens-/koopkrachtverhogende maatregelen, hetzij gerichter door het reduceren of geheel wegnemen van toegangstarieven in
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de erfgoedsector. Het valt op grond van deze analyses te verwachten dat met dergelijke maatregelen de sociale spreiding van erfgoeddeelname enigszins kan worden
teruggedrongen. Het zal echter zeker niet zo zijn dat die geheel zal verdwijnen. De
afwezigheid van een inkomenseffect bij erfgoeddeelname via de media en in archieven (doorgaans geen toegangsprijs) en de aanwezigheid van zo’n effect bij museumen monumentenbezoek (vaak wel een toegangsprijs), suggereert dat verlaging of
wegnemen van toegangsprijzen bij musea en monumenten hooguit het inkomenseffect zal doen verdwijnen. De overige effecten, vooral die van cultureel en sociaal
kapitaal, zullen blijven bestaan. Van vrije toegang tot musea valt dus slechts beperkt
heil te verwachten voor het terugdringen van sociale verschillen in deelname.

Trends voor de toekomst
De gegroeide erfgoeddeelname is goed nieuws voor het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, dat al geruime tijd streeft naar een vergroting van het
publieksbereik. Of en in welke mate dit beleid aan de groei heeft bijgedragen, valt op
basis van de beschikbare gegevens en de analyses in dit rapport niet vast te stellen.
Onze analyses in hoofdstuk 11 hebben laten zien dat de groei grotendeels is veroorzaakt door begunstigende omstandigheden: het gemiddeld hogere opleidingsniveau
in recente generaties, het gestegen inkomensniveau, de vergrijzing. Na statistische
uitschakeling van deze omstandigheden, blijkt er sprake te zijn van een terugloop
in de belangstelling (afgelezen aan het ‘zuivere’ effect van meetjaar). Alle overige
omstandigheden constant gehouden, was er in de laatste avo-meetjaren een duidelijke daling in erfgoedbelangstelling. Moet dit de alarmbellen doen rinkelen? Eerder
gingen we hier al enigszins op in. Het antwoord luidt: dat hoeft niet onmiddellijk.
Twee van de drie begunstigende omstandigheden zetten zich nog altijd voort. De vergrijzing gaat nog wel even door en ook het alleen wonen op jongere leeftijd mag zich
nog altijd in een groeiende populariteit verheugen. Behoudens bijzondere omstandigheden, zal ook het inkomensniveau gestaag blijven groeien in de komende jaren.
De derde factor is de opleidingsexpansie. Onder huidige lichtingen onderwijsvolgenden stijgt het gemiddelde opleidingsniveau nog steeds licht (Herweijer en
Bronneman-Helmers 2007). De verwachting is dat vooral door de stapeling van
beroepsopleidingen en wetenschappelijke opleidingen het gemiddelde opleidingsniveau nog enigszins zal stijgen. Die stijging zal in de komende decennia echter
nooit zo sterk kunnen zijn als in de afgelopen decennia het geval is geweest. Als
de algehele trend van dalende belangstelling, ongeacht het niveau, doorzet, is het
onwaarschijnlijk dat stijgend opleidingsniveau blijvend een compensatie kan bieden.
Het valt daarom zeker niet uit te sluiten dat door de geschetste ontwikkelingen de
deelnamepercentages voor activiteiten als museum- en monumentenbezoek zullen
gaan dalen. Dit is afhankelijk van de moeilijk in te schatten weging van tegen elkaar
in werkende ontwikkelingen (demograﬁe, inkomen, opleiding). Een positieve factor
is ook dat de belangstelling in de jongste cohorten duidelijk boven het bevolkingsgemiddelde ligt. Daarvan is het evenwel weer de vraag hoe duurzaam deze verschillen zullen blijken. Alles overziend, lijkt een focus op het vergroten van de effectiviteit
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en efﬁciëntie in het geschiedenisonderwijs – in brede zin, ook kunst-, cultuur- en
literatuurgeschiedenis omvattend – zoals hierboven beschreven de aangewezen weg.
Een factor die daarbij zeker betrokken moet worden, is die van de gemedieerde
deelname, in het bijzonder de digitale. De focusgroepgesprekken met erfgoedliefhebbers hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk internet in korte tijd is geworden
in de zoektocht naar informatie over het verleden. Zeker voor de jongere generaties is
dat het geval, maar ook de oudere gebruiken het net om in het kader van een speciﬁeke zoektocht de beschikbare bronnen in kaart te brengen. Het gecombineerd
ontsluiten van informatie afkomstig uit verschillende instellingen, voorziet daarbij
vaak in een grote behoefte, bijvoorbeeld voor amateurgenealogen. Voor het verlevendigen van geschiedenisonderwijs zijn de experimenten met serious gaming, leerzame
computerspellen, veelbelovend. Het spelelement kan de betrokkenheid verhogen. En
passant leert men wat men moet leren, of leert men hoe het te zoeken en waar het te
vinden. Links naar de websites van erfgoedinstellingen kunnen deze instellingen
helpen verankeren, ook in het digitale domein. Van belang is wel bij de ontwikkeling
van dergelijke spellen dat de doelgroep zelf erbij betrokken wordt.
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The reach of the past
Trends in the interest in cultural heritage
Summary
Introduction and problem deﬁnition
Large shares of the Dutch population visit museums, historic buildings or archives
in order to learn more about the past. For some, their interest in cultural history
does not go much further than enjoying the atmosphere of historic town centres,
while others devote many hours of their free time as volunteers working to conserve,
maintain and preserve access to cultural heritage. Interest in cultural heritage can
thus take different forms. This study – in line with the policy domains of the Dutch
Ministry of Education, Culture and Science (ocw) – is concerned mainly with visits
to museums, archives and archaeological exhibitions and to the visiting of important
buildings and historic town and village centres. In addition, it paints a picture of
the interest in cultural history expressed via the media and the internet and of active
participation through voluntary work or membership of heritage organisations.
The study forms part of the Het culturele draagvlak series of publications, a work
created with support from the Ministry of ocw which gauges the level of interest in
cultural heritage, the arts and the media on a rotating basis. As usual in this series,
the emphasis is less on the supply side than on public interest, in this case in cultural
heritage. That heritage mainly comprises the physical remnants that are kept in subsidised institutions or are protected by the government in some other way. However,
attention is also given to the more intangible aspects of heritage (stories, eyewitness
accounts, popular culture, old customs, etc.).
The study is concerned with people’s interest in their leisure time, not professional
involvement with physical heritage or the following of compulsory (history) education (including heritage courses). The emphasis lies on the social and geographical distribution of that interest. Achieving a wide spread of the interest in culture, covering
all layers of the population, is a core theme of the government’s cultural policy.
The central question addressed by the study is as follows:
How extensive is the interest in cultural heritage, what is the composition of the interested
group, how have the size and composition of that group developed over time and how can
differences and trends in the interest in heritage be explained?
This question was broken down into a number of constituent questions (the chapters
of the report in which they occur are shown between brackets):
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– How great is the receptive participation, i.e. visits to (in particular) museums,
archives, monuments and archaeological exhibitions, and what trends have taken
place in that receptive participation since the middle of the 1990s? (chapters 3-6)
– How has the mediated involvement with heritage (via printed, audiovisual and new
media) developed over the same period? (chapter 7)
– What proportion of the population exhibit active involvement in cultural heritage by
working as volunteers, collecting historical objects themselves or through membership of a heritage organisation? (chapter 8)
– Is interest in cultural heritage an expression of a general interest in culture, in
other words are lovers of cultural heritage also interested in other cultural forms?
(chapter 9)
– Which groups in the population are overrepresented and underrepresented
among those with an interest in cultural heritage, and which trends have occurred
in this regard? (chapters 3-9)
– Which factors explain the interest in cultural heritage and the trends that have
taken place in it over time? (chapters 10 and 11)
To answer these questions, several data sources were used. The chief source for
this study, the Amenities and Services Utilisation Survey (avo), allows trends in the
interest in cultural heritage to be mapped out since the end of the 1970s. Other data
sources were used to answer questions on the following topics: the interest shown
in the past via media and Internet; the interest of ethnic minority groups in heritage;
the interest in archaeology and the integration of heritage in spatial planning; and
the receptive participation in heritage as part of day trips. Secondary data were also
used from Statistics Netherlands (cbs), as well as from several umbrella organisations in the ﬁeld of heritage.

Socio-demographic and socio-cultural trends
As a framework for the interpretation of the later ﬁndings, chapter 2 outlines the
broader socio-demographic and socio-cultural trends in the Netherlands. These
form the backdrop against which interest in cultural heritage has developed, and as
such provide the background knowledge that is needed for a proper perspective on
the developments outlined in the subsequent chapters. Heritage is after all not something that stands in isolation, but acquires meaning in a society and culture which
are subject to change.
The socio-demographic trends discussed are the following.
– The changed and changing age proﬁle of the population, in particular population
ageing and the (probably modest) decline in the number of children and young
people;
– The changed and changing ethnic composition of the population, in particular
the higher proportion of non-Western and Western ethnic minorities;
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– Educational expansion: the longer period spent in the education system, potentially leading to an increase in cultural competence;
– The deferral and abandonment of family formation and/or household dilution, as
a result of which people in the ‘rush hour of the life cycle’ (roughly between the
ages of 25 and 45 years) have less free time due to the combination of work and
care tasks;
– The increase in prosperity, which means people have more money to spend per
hour of leisure time.
The relevant socio-cultural trends are the ‘ﬁve I’s’:
– Individualisation: the weakening ties between individuals and their immediate
social setting and the growing freedom of choice in the way people structure their
own lives;
– Internationalisation: the feeling that the world is shrinking due to the greater
interdependence of countries and cultures in the economic, political and cultural
domains;
– Informalisation: the dismantling of the hierarchy of society and the greater
equality in interpersonal relationships;
– Intensiﬁcation: the increased experiential component in daily life, in particular
during leisure time;
– Informatisation: the penetration of information and communication technology
into daily life and culture.
The possible positive and negative impact of these trends on the level of interest in
cultural heritage are discussed in this chapter

Museums
Chapter 3 highlights the developments in the supply of and demand for museums
and their collections. The number of museums has grown strongly since the Second
World War, but this trend went into reverse in 1997 and the number began to fall
again. This does not however mean that museum activity has declined; investments
in museums (and their collections) continue to grow, and the number of exhibitions
per museum has also increased since 1997.
Visitor numbers have grown relatively more quickly than the number of museums
over the last half century or more. In addition to activities such as collecting, conservation and research, museums also fulﬁl their public task by organising exhibitions,
educational programmes, discount campaigns and museum nights. The growth in
public interest has not continued in recent years.
A number of demographic shifts took place among Dutch museum visitors between
1983 and 2003, which have changed the visitor proﬁle. Museum visits by the over-50s
have been increasing for several years. This ageing of the visiting public is partially
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offset by increased visitor numbers among children and young people, but whether
this will translate into a permanent interest when these young visitors reach adulthood remains to be seen. It at least gives some hope that the ageing of the visitor
population will be counterbalanced in the somewhat longer term. Building purely on
an older visiting public will ultimately lead to shrinking visitor numbers if there is
no inﬂux of younger visitors at the bottom of the population pyramid.
The better educated have traditionally accounted for a large proportion of museum
visitors. However, the frequency of visits has fallen among those with the highest
education level, probably because more and more highly educated people are no
longer instilled with an interest in culture during their upbringing. The growth in
the (relative) size of this group in recent decades, and the greater than average cultural competence acquired by them during their educational careers, has enabled the
number of museum visits by the population as a whole to increase.
Recent research on the lives of ethnic minority urban dwellers can provide a good
picture of the cultural participation of the four largest ethnic groups in the Netherlands (Surinamese, Antilleans/Arubans, Turks and Moroccans). The ﬁgures show
that ethnic city-dwellers lag a long way behind their indigenous counterparts.
Museums are more concentrated in the west of the Netherlands, and the visitor numbers are also clearly higher. The differences compared with other regions have not
increased or decreased over the years.
In an international perspective, the Netherlands performs well as regards culture,
coming in fourth place in the European Union for museum visits at home, and
taking third place for visits to museums abroad (on holiday). In addition, between
3.5 million and 4.5 million foreigners visit Dutch museums each year.

Historic buildings
Chapter 4 summarises the main trends with regard to historic buildings and the
value that the Dutch attach to the integration of cultural heritage into spatial planning projects. The Dutch attach a great deal of importance to historic buildings.
At the end of 2003 almost 51,000 buildings were protected by central government,
around 37,000 by local authorities and a further 2,500 by the provincial authorities.
Most protected buildings still date from before 1850, though the completion of the
historic buildings selection project (Monumenten Selectie Project, msp) on 31 December 2001 brought government recognition for the (cultural and) historical value and
protection for buildings dating from the period 1850-1940.
The protective activities of the authorities are driven partly by the high level of public
interest. Almost half the Dutch population visit a historic building at least once a
year. An important event in the annual cultural calendar is the Heritage (Open) Day
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(Open Monumentendag), which has attracted a growing number of visitors over the
years, rising from an estimated 650,000 visitors in 1991 to more than 900,000 in
2005.
People with a higher education level are traditionally overrepresented among the
visitors, and indigenous visitors are more numerous than visitors from ethnic
minorities. A striking change in the visitor proﬁle is the number of visits by young
and older people. The 20-34 age group has come to be underrepresented over time,
while 50-64 year-olds are increasingly taking the lead. Interest among the over-65s
has also grown rapidly.
Historic village centres and town districts are especially popular, drawing a third of
the population in 2003. Old churches have always been popular, but between 1995
and 2003 the number of visits increased further (from 25% to 31%). Interest has also
increased in palaces and castles. Urban buildings and merchants’ houses reached a
relatively small proportion of the public, at between 10 and 12%.
Compared with residents of other eu countries, the Dutch visit historic buildings
frequently. Although they do not do so as much as the leading country, Sweden, they
do so notably more often than people in many other European countries.
Cultural and historical values play an important role in people’s appreciation of their
own residential setting and of the landscape. The Dutch ﬁnd old town and village
centres pleasant places to live. More people than actually live there regard these
localities as their favourite places to live – though it is still the case that basic issues
such as safety, liveability and amenities (shops, public transport and parks) are rated
more highly as characteristics of the residential setting. Against this, in a thought
experiment a majority ranked the maintaining of historical elements above practical
amenities such as having a shopping centre or sports ﬁelds. The Dutch also like to
see cultural history retained in the landscape. The historical character adds to the
appeal of a landscape, including for the choice of short holidays in the country.

Archaeology
Chapter 5 describes trends in the interest in archaeological digs and reconstructions, as well as in museum antiquity collections. Here, the period studied is limited
to 1996-2004. During that period, the various archaeological exhibitions enjoyed
growing public interest. In particular archaeological museums, reconstructions of
ancient structures and archaeological monuments attracted more visitors between
1996 and 2004. In 2004, more than a quarter of the population said they had visited
an archaeological dig or exhibition. Often these were occasional visitors; a much
smaller group, roughly 2% of the population, visited digs or exhibitions at least once
every three months.
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The well-educated also outnumber people with a lower education level among visitors to archaeological exhibitions. In contrast to museums, men visit archaeological
presentations more often than women. Residents in the north of the country come
into contact with these presentations much more often than people in the rest of the
Netherlands. The differences between age groups suggest that the visitor population
is ageing; where in 1996 people aged between 35 and 65 were overrepresented, in
2004 this applied for the age groups over 55 years.
The interest in archaeology among the Dutch is well above that in most other eu
countries; only the Danes and Luxembourgers show a greater interest.

Archives
The description of trends in the Dutch archives in chapter 6 is hampered by the fact
that no supply ﬁgures are available for the years after 2000. Despite this, the main
direction of the trends is clear: the Dutch government archives are expanding, partly
due to the 1995 Public Records Act, which reduced from 50 to 20 years the period
after which records can be released into the public domain. The number of archives
or archive services is however declining. At regional level a process of centralisation
is taking place through the creation of large regional archives (streekarchieven and
streekarchivariaten) and regional historical centres (rhcs), which combine archives
with museums and/or libraries. With the exception of the (small) municipal and
water board secretariats, public access to archives is good: almost everywhere it is
possible to make an appointment during ofﬁce hours, and there is generally a reading room and a historical library. Most of the archive documents are accessible.
The number of visitors and the number of visits they made roughly doubled between
1980 and 1995, but fell back slightly between 1995 and 2000. Government archives
were attracting just under 200,000 visitors per year in around 2000 (cbs). If private
archives are included, the visitor numbers go up to 300,000 (scp). A high proportion
(half the 200,000 government archive visitors) are engaged in genealogical research.
The large government archives draw the majority of visitors; in 2000 there were
35,000 written requests for information (letter/fax), 13,000 requests submitted by
e-mail and 2.5 million hits on the websites of these archives. scp research also offers
more recent data (2003), and shows that archives are visited more often by men
than by women. In 2003 the younger elderly (50-64 years) were found relatively most
often in the reading rooms. The increase in visits by young adults living at home is
striking, and may be connected to initiatives in secondary education and student
activating courses at universities. Education is probably also the reason for the
(albeit non-signiﬁcant) increase among Turkish and Moroccan Dutch citizens.

Interest in cultural history via media and Internet
Chapter 7 discusses the trend in interest in cultural history via the media and
Internet. A large majority of the population come into contact with cultural heritage
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via the media. Printed media and television are still the favourite media for gathering information on cultural heritage, and these mass media make a key contribution to increasing the public reach of cultural heritage. The Internet is currently
acquiring a more important place in the supply of cultural information, but for the
moment the reach of websites of museums and historic buildings, archaeological
sites and archives is nowhere near as extensive as that of the more traditional media,
including among younger groups who spend a relatively large amount of time on the
Internet.
While the traditional media are able to reach a wider public than the heritage institutions themselves, digital heritage has a smaller reach. Visitors to heritage websites
visit museums, archives and historic buildings more frequently than non-visitors to
the sites. Interested people express their interest in various ways: by visiting heritage
institutions and by learning about cultural heritage through the media. Yet again,
however, people with a higher education level show more interest than those with a
lower education level. As with media consumption in general, older persons generally more often used printed media to inform themselves about heritage, while
younger people more often use the Internet.

Active participation in heritage during leisure time
Chapter 8 explores the leisure time use associated with cultural heritage. Despite
the declining willingness of the Dutch to afﬁliate with civil society organisations,
the various kinds of heritage organisations have seen their memberships swell. In
2003, just over 10% of the population (more than a million people) were members
of a cultural heritage organisation. Moreover, 1.5% of the population aged 16 years
and older (approx. 160,000 persons) had carried out voluntary work in relation to
heritage in that year.
People with a higher education level and older persons are overrepresented among
volunteers and among the members of various kinds of heritage organisations (history societies, friends of museums and organisations for cultural preservation). In
the period 1995-2003 the dominance of the highly educated reduced, while that of
the elderly increased. The participation of the over-50s has consistently increased
more rapidly than that of younger people. Although the number of those actively
involved has risen, therefore, the group of members and volunteers is ageing. In the
near term this is not very problematic, because the baby boom generation is fairly
large and is moreover better educated on average than earlier generations. In the
somewhat longer term, however, further ageing without the injection of new blood
will eventually lead to loss of membership and falling volunteer numbers.
Volunteers and active members are of great importance in creating a supporting
base for the maintenance of cultural heritage. It is already important today to think
about recruiting and holding on to new volunteers and members. The generational
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transition that is taking place among those involved is accompanied by an inﬂux of
better-educated recent pensioners. This generational change is also accompanied by
a changing pattern of expectations from active participation. Pensioners ﬁnd in cultural heritage a forum where they can display their erudition and build new expertise. The better educated and more expert volunteers are, the smaller the distance
becomes between professional and amateur, and a new type of ‘heritage volunteer’
appears to emerge. This ‘new volunteer’, it is posited, is not looking for a permanent
relationship with an existing organisation and prefers participation in temporary
projects above permanent availability. If this is indeed the case, it would seem wise
for heritage organisations to respond to these changes. An organisational culture
which ﬁts in with the wishes and expectations of active participants would appear to
be a key condition for the strengthening of cultural support.

Patterns and proﬁles in interest
Chapter 9 shows that there is a clear overlap in the different ways of expressing an
interest in cultural heritage. Visitors to museums also visit archives, and historic
buildings and archaeological presentations – and vice versa – around twice as often
as the general public (visitors and non-visitors together). A structure can be observed
in this overlap. The population from age 6 onwards can be divided into nine proﬁles:
– allrounders (approx. 610,000 persons); a small core of highly active heritage lovers
who combine many different heritage activities;
– art lovers (approx. 1,160,000 persons); people with a predilection for visiting
museums, with art museums being favourite;
– association members (approx. 840,000 persons); members of associations for
cultural preservation, history associations and friends of museums;
– collectors (approx. 1,230,000 persons); people who themselves collect objects of historical value, and who are relatively often members of a history society or friends
of a museum;
– browsers (approx. 1,360,000 persons); people who learn about cultural heritage via
the Internet and also via other media, but who display little receptive and active
interest;
– cultural outing with the whole family (approx. 2,390,000 persons); mainly children
and their parents who have a receptive interest in particular in museums, but also
historic buildings;
– daytrippers (approx. 1,700,000 persons); people whose interest is limited to a visit
to a historic building and reading about the past, but who do not visit museums;
– readers (approx. 1,230,000 persons); people who do not exhibit receptive or active
participation, but who do read about the past in books and magazines;
– inactives (approx. 4,250,000 persons); people who have no receptive, mediated or
active interest in cultural heritage.
People who are active in the ﬁeld of heritage also tend to be active in other areas
of culture. This applies not only for the allrounders, but also for other groups of
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heritagelovers. They visit traditional and popular theatre performances and cinemas
more than average.
A further in-depth study was carried out with representatives of the ﬁrst ﬁve clusters
to ascertain their interest in heritage in general and their use of the Internet/digital
heritage in particular. It was found that users draw a distinction depending on the
type of question to which their information need relates. Where they need fast, brief
information, they generally consult sources on the Internet, while for more fundamental questions they resort to the traditional analogue sources such as experts,
museums, libraries, archives and (printed) encyclopaedias. A difference was found
in Internet use between older and younger heritage lovers; the latter say they use the
Internet for everything, which may be related to their greater skill in searching the
medium, so that they are able to ﬁnd reliable information more quickly.

Explanation of differences in interest
Chapter 10 contains an analysis of the factors which inﬂuence participation in heritage in the most recent avo survey year (2003). The analysis shows clearly that cultural
capital is the principal factor explaining differences in participation in culture. Both
the individual’s own education level and that of their parents, as well as their active
participation in culture (as an indicator for cultural knowledge) reveal wide differences in participation and strong positive effects. The higher the individual’s own
and their parents’ education levels, and the more culturally active (in a broader sense
than heritage) people are in their free time, the greater the chance that they will have
visited museums, historic buildings and/or archives in the past year, have been active
in the ﬁeld of heritage themselves, or have come into contact with heritage via the
traditional mass media or the Internet. Social capital, for which the degree of political
and social participation is used as a proxy here, also exerts a strong inﬂuence. Factors such as income, pressure of time, ethnicity, geographical differences in supply,
sex and age are relatively less signiﬁcant, though do explain part of the differences.
The small effect of ethnicity after controlling for differences in education level and
income is striking. Of relevance here is that the number of ethnic minorities who
took part in the Amenities and Services Utilisation Survey (avo) in 2003 was small
(so that the test for the signiﬁcance of differences turned out rather conservatively),
and that we are dealing here with the better integrated persons from the respective
groups. Analyses of the ﬁndings of the Living Conditions of Urban Ethnic Minorities
survey (Leefsituatie allochtone stedelingen, las) in 2004, which avoids both these pitfalls,
show that differences in participation in heritage remain between indigenous and
ethnic minority communities after controlling for the average lower age and education level of the ethnic groups. Differences in participation between the four large
ethnic groups are found to correlate mainly with the degree of contact with the
indigenous Dutch (the more contact, the more participation). They are not found to
be related to difﬁculties with the Dutch language.
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Explanation of trends in interest
Chapter 11 looks at the changes in the interest in cultural heritage in the periods
beginning in 1979, 1983 or 1995 and ending in 2003. The focus is on interest as
expressed in visits to museums, historic buildings and archives, as well as in active
participation (membership of history societies, etc.). An attempt was made to discover the mechanisms underlying the changing levels of participation. First, consideration was given to the relative importance of the (correlating) factors stage of life,
generation and period. It emerged from the analyses that all three of these factors
have played a role in the trend in interest in heritage, albeit with limited explanatory
power.
The trend was not the same for all life stages or generations. Of the three factors,
stage of life was found to be the most signiﬁcant. This is something of a surprise,
since earlier studies of the arts and media in the Het culturele draagvlak series have
shown (generational) socialisation differences to be of greater signiﬁcance (e.g. differences in interest in the theatre and the reading of printed media). Evidently, stage
of life is a more signiﬁcant determinant for cultural heritage than in other cultural
domains. It might be tempting to think that this masks a growing interest in heritage in later life; however, our analyses suggest that interest in heritage (here limited to museums and historic buildings) is primarily popular among people living
alone, whether they are younger or of more advanced age. This also applies, though
to a lesser extent, for couples from the age of 40 onwards with no children living
at home. Couples aged under 40 and parents of children, especially young children
living at home, score well below average.
One striking ﬁnding was that the increase in interest in cultural heritage since 1979
or 1995 is based on a composition effect; the increase is due in particular to the fact
that later (younger) generations are better educated on average, that income levels
were higher in more recent years, and that older couples and single persons constitute a higher proportion of the population. If education, income and composition
of the population by stage of life had remained constant, participation in heritage
would have fallen. Put differently, within educational and income bands, the interest
in cultural heritage has fallen in recent decades. Precisely because of the composition effect, this need not be an immediate cause for concern for the future level of
interest in heritage. After all, population ageing is set to continue in the coming
decades, and income levels are also likely to continue rising. On the other hand,
educational expansion is approaching a ceiling; and because education is the strongest predictor of differences in interest in heritage, this is something that needs to be
taken into account.
The analyses zoomed in more closely on the effect of education level in order to
ascertain whether that effect has reduced over time, under the inﬂuence of government efforts to reduce the differences, or of socio-cultural changes such as individuSummary
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alisation and the growing importance of lifestyle. As far as possible, a distinction
was drawn between the individual’s own education level and that of their parents.
For all forms of participation in heritage considered, it was ﬁrst found that there
is no question of a reducing educational effect – if anything, the reverse is true
– and secondly that, while the parental education level of children living at home
is undoubtedly a determinant, this plays a much less important role for adults. The
most important factor for the latter group is their own education level; the education
level of their parents plays a modest, though not negligible, role.

Implications for government policy
What pointers for government policy can be derived from the many ﬁgures presented here? Chapter 12 discusses this on the basis of four themes:
– education level (cultural capital);
– ethno-cultural diversity;
– income (economic capital);
– trends for the future.

Education level (cultural capital)
Since differences in cultural capital needed to the greatest social spread, it is logical
to look here for pointers for policy. To a large extent, the assimilation of cultural
capital takes place in an area of life that is difﬁcult for the government to inﬂuence:
the family or household in which people grow up and in which they may or may
not be brought into contact with heritage. Our analyses have shown that a person’s
own education level has a stronger inﬂuence here than in the education level of
their parents, especially once people reach adulthood. Moreover, the effect of the
parental education level reduces considerably after controlling for differences in the
individual’s own education level (junior secondary, senior secondary, higher professional/university). The conclusions on the magnitude of the inﬂuence of the parental
background show some differences compared with the conclusions reached in earlier research. This has repercussions for the degree of optimism that can be justiﬁed
when looking at the anticipated effects of heritage education. After all, the greater
the signiﬁcance of the parental background is judged to be, the fewer the opportunities for reducing existing differences through education. It is in education that the
opportunities lie for increasing the cultural heritage capital of children, for making
good shortfalls in cultural capital in the home setting. Of particular importance
here is the selection ‘at the school gates’ of which pupils will learn what about cultural heritage. However, even within a particular education level, different methods
of cultural education produce different results.
The existence of such wide differences in participation in heritage depending on
education level also provides food for thought in another respect. It means that
someone who completes their school career at junior secondary vocational level
will learn much less about the (tangible) past than someone who has been through
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higher education. To some extent it is obvious that a person’s educational career
will be shorter in junior secondary vocational education and that less material can
by deﬁnition be imparted. Moreover, the learning tempo of pupils at lower levels is
slower, thus reinforcing their relative disadvantage. Giving more attention to the
past at these lower education levels would mean less time could be spent on other
subjects in the curriculum.
Given these obstacles, the logical step is not so much to invest in reducing the
differences in cultural heritage capital between the different education levels, but
rather to invest in increasing the effectiveness of history and cultural education. The
self-imposed limitation of the cultural canon of the Netherlands to 50 ‘windows’
on the nation’s cultural history is an interesting experiment in this regard. The Van
Oostrom Committee says the following in this connection: ‘[…] it may be that this
apparent modesty is in fact the most effective means of striving for expansion in the
future, both within and outside the school setting, because the selection means that
the subjects can at least be covered fully, something which is simply not possible
when trying to cover a plethora of all manner of possible themes and topics which go
beyond the capacity to absorb them’ (Commissie ontwikkeling Nederlandse canon
2006a: 33). People at all educational levels, both lower and higher, stand to beneﬁt
from this. If the Committee’s suspicions are correct, this would ﬁt in with our ﬁndings.

Ethno-cultural diversity
The ﬁnding that the degree of contact with the indigenous population determines
the participation in heritage by members of ethnic minority groups, and that lack of
language proﬁciency appears to be unimportant, suggests a need for modest ambitions in heritage policy. It does not seem feasible to promote interaction between
population groups for this speciﬁc policy domain. Nonetheless, a key principle
underlying the promotion of participation in heritage is that telling the story of the
Netherlands – how did the country come to be as it is today – could serve as a binding element in fostering mutual relations. This suggests a reverse causal pathway:
participation in heritage by ethnic minorities leads to contact with the indigenous
community. It would be nice if this were true, but it seems more reasonable to
assume that ethnic minorities who already have contacts with the indigenous population wholly or partly adopt their cultural participation patterns.
There is however another point here: the history of the Netherlands is by deﬁnition
a history of cultural confrontations, at any rate since Roman times. Many Dutch
people took to the high seas and learned about other cultures in this way. Conversely, many members of other cultures came to the Netherlands via the seaports.
Dutch colonial history and the era of slavery are connected with this nautical past.
Dutch people living in the Netherlands today who are of Surinamese and Antillean
origin bear witness to this. Dutch citizens of Turkish and the Moroccan background
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were persuaded to move to the Netherlands from their homelands in order to work.
Other, smaller groups ﬂed wars and persecution and came to the Netherlands
because of its (real or perceived) open and tolerant climate. Their histories have
also become part of the history of the Netherlands. The emphasis in the integration
debate has in recent years come to rest on the need for ethnic minorities to adapt to
the Dutch identity. In such an approach it is possible to lose sight of just how much
that Dutch identity is interwoven with the cultural confrontations and exchanges
from the past. In that respect it is a positive factor – bearing in mind the cultural
dissemination policy – that heritage institutions are trying more than in the past to
tell the story of that past, to illustrate those stories with objects and documents and
to involve ethnic minority groups in the narrative. Not only is there a chance that
this will reduce the imbalance in the participation of ethnic groups in heritage; it
could also be instrumental in bringing together indigenous and ethnic groups in
a conversation about each other’s history, which at least as regards the most recent
past is a shared history.

Economic capital
The limited explanatory power of economic capital compared with cultural and
social capital would appear to indicate that the barriers to visiting museums, historic buildings, etc. are more psychological or sociological than ﬁnancial in nature.
Yet the fact that net household income does have a modest effect on participation in
heritage does provide a pointer for policy. In contrast to the other forms of capital,
economic capital is fairly easy for the government to inﬂuence, either in a non-speciﬁc way through measures to increase income and/or purchasing power, or in a
more targeted way by reducing or eliminating entrance fees in the heritage sector.
It seems likely on the basis of these analyses that such measures could reduce the
social differentiation of participation in heritage to some extent. However, that
differentiation would certainly not disappear entirely; the absence of an income
effect in heritage participation via the media and in archives (where access is generally free), and the presence of an income effect on visits to museums and historic
buildings (where an entrance fee is often charged), suggests that reducing or scrapping entrance charges would at most remove the income effect. The other effects,
especially those of cultural and social capital, would remain. Providing free access to
museums would therefore be likely to make only a limited contribution to reducing
social differences in participation.

Trends for the future
The increased participation in heritage is good news for central government policy,
which has for some time been aimed at increasing the public reach. Whether and to
what extent this policy has contributed to the growth cannot be established on the
basis of the available data and the analyses presented in this report. The analyses
have shown that the growth is due largely to favourable circumstances: the average
higher education level in recent generations, increased income levels, population
276

Summary

ageing. After statistical elimination of these circumstances, it is found that the level
of interest has in fact declined (judging from the ‘pure’ effect of the survey year). If
all other circumstances are kept constant, the most recent avo surveys show a clear
fall in interest in heritage. Should this give cause for alarm? We have already touched
on this earlier. The answer is that there is no immediate need for panic. Two of the
three favourable circumstances mentioned will after all continue: population ageing
will carry on for some time yet, and the trend for younger people to live alone is also
still growing in popularity. And barring special circumstances, income levels will
also continue to rise steadily in the coming years.
The third factor is educational expansion. The average education level is still rising
slightly, and the expectation for the future is that the ‘piling up’ of professional and
academic qualiﬁcations will lead to a further slight increase. However, the increase
could not possibly be as strong in the coming decades as it has been in past decades.
If the trend towards falling interest in cultural heritage within the different education levels continues, it is unlikely that a rising education level can offer a permanent compensation. The possibility can therefore certainly not be ruled out that the
trends outlined will lead to a reduction in the participation in activities such as visits
to museums and historic buildings. Much will depend on the – difﬁcult – weighing
of mutually inﬂuencing trends (demography, income, education). One positive
factor is that interest among the youngest cohorts is signiﬁcantly higher than in the
population at large – though the question here is of course how permanent these
differences will prove to be. All things taken together, a focus on increasing the
effectiveness and efﬁciency of history education – in a broad sense, and also incorporating art, cultural and literary history – as described above, would appear to be
the most appropriate path to follow.
One factor which should deﬁnitely be included here is mediated participation, especially in digital form. The focus group discussions with heritage lovers made clear
how important the Internet has become within a short space of time when searching
for information about the past. This applies particularly for the younger generations,
but older people also use the Net for speciﬁc searches to elicit the available sources.
Providing combined access to information from different institutions often meets a
great need here, for example for amateur genealogists. The experiments with serious
gaming – computer games with educational content – hold a great deal of promise in
bringing history teaching to life. The element of play can increase the level of interest and involvement and, whilst playing, users learn what they need to learn or learn
how to look for and where to ﬁnd information. Links from these games to websites
of heritage institutions could help embed the status of those institutions, including
in the digital domain. It is however crucial when developing such games that the
target group itself is involved.
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