
Dr. O.M. van Bijsterveldt 

Vrijetijd en overheid; 
waar moet dat heen? 

T oenemende vrije tijd vraagt om voorzie
ningen. Oaarin heeft de overheid een ini
tierende rol. Maar de burgers moeten er 
op worden aangesproken om direct dee/ 
te nemen aan opbouw en beheer ervan. 
Commercialisering belemmert actieve in
breng en verantwoordelijkheid van de 
deelnemers. 

Over vrije tijd en vrijetijdsbesteding doen 
nog zoveel stereotype cliche-opvattingen 
de ronde en niet in de laatste plaats in wat 
hoger ontwikkelde kringen, dat het nau
welijks mogelijk is in dit korte bestek met 
feiten en cijfers de werkelijkheid daarach
ter vandaan te halen. Omdat deze bij
drage vooral handelt over de vraag wat de 
overheid nu wei of niet tot taak heeft ten 
aanzien van die vrije tijd zou het nodig zijn 
om toch eens beter toe te lichten wat daar
mee eigenlijk aan maatschappelijke feite
lijkheid aan de orde is, wat de betekenis in 
sociaal en economisch opzicht ervan is, 
welke waarde hij vertegenwoordigt voor 
de individuele burger en wat de proble
men in die opzichten ermee zijn. Die 
ruimte heb ik hier echter niet, dus moet ik 
daarover zo summier blijven dat ik het ri
sico loop de onkritische beeldvorming ai
leen maar weer te versterken. 

Toch allereerst een korte aanduiding 
van wat ik wei en niet versta onder vrije tijd 
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en een (nogmaals, te kale) opsomming 
van wat er het belang zoal van is. Voigt 
een even compacte behandeling van de 
ham-vraag-in-dit-verband naar wat het 
probleem dan wei is met die vriJe tijd om 
van daaruit tenslotte de in dit kader cru
ciale kwestie aan te snijden wat de politiek 
en de overheid in zijn onderscheiden ge
daanten zichzelf daarin wei of niet tot taak 
zouden moeten stellen. 

Begripsaanduiding 
Om zicht te krijgen op de beteken1s die 
aan vrije tijd toegekend moet worden 
moet ik hier eerst aangeven wat ik er wei 
en niet onder versta zonder daarbij in een 
definieringsoperatie te vervallen. 

Het woord 'vrije tijd' werkt voor een 
goed begrip eigenlijk meer versluierend 
dan verhelderend. Tijd kan zelf allereerst 
niet 'vrij' genoemd worden zoals Ten 
Have heeft opgemerkt aileen mensen 
kunnen min of meer vrij ziJn om hun tijd zus 
of zo te besteden. 1 Vrijheid is overigens 
zelden volkomen. Onze keuze om dit of 

Dr. O.M. van BtJSterveldt (1930) 1s wetenschappeltJk onder· 
zoeker btJ de studtertchttng vnjettldswetenschappen aan de 
Katholteke Untverstteit Brabant 

1 T T ten Have. Vormmg 1n vn;e lijd Grontngen 1975, p 
131 
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dat te gaan doen is allereerst beperkt om
dat een aantal zaken gewoon niet tot de 
mogelijkheden behoren. En als weal kun
nen kiezen en onze omgeving staat ons 
toe die keuze te realiseren dan hebben we 
ons ook altijd nog te houden aan de nor
male regels van het maatschappelijk ver
keer; aan kledinggewoonten, omgangs
vormen of de regels van de gekozen acti
viteit of de organisatie daarvan. Tach 
wordt meestal het specifieke hoofdken
merk van de vrije tijd gezocht in dat vrij
heidsaspect. In verschillende betogen 
wordt de verhoging van die vrijheid van 
handelen zelfs als centrale doelstelling 
van een te voeren vrijetijdsbeleid ge
noemd. Zeker als men daaronder vooral 
een strikt individuele vrijheid wil verstaan, 
lijkt me dat niet realistisch, en bovendien 
niet strokend met wat de meeste mensen 
1n een samenleving als de onze beweegt. 
lk kom daar nog op terug. 

Voor mij staat vrije tijd niet voor vrij zijn 
van aile dwang of verplichting van buiten. 
Wei voor de tijd waarin we vrij zijn van de 
noodzaak om in de middelen van eigen 
bestaan te voorzien of voor het levenson
derhoud te zorgen: vrij dus van noodzake
lijke arbeid, huishoudelijk werk, lichame
lijke verzorging, vrij ook van afhankelijk
heid van uitkeringsinstanties. En vrij ook 
van verplichtingen die ons van buiten wor
den opgelegd: leerplicht, dienstplicht, op
voedingsplicht en dergelijke. 

lk vat dus vrije tijd veel breder op dan ai
leen als ontspanningstijd of als recreatie. 
Ook al zullen velen de activiteiten die ze in 
hun vrije tijd ondernemen veelal niet met 
forse tegenzin doen, vrijetijdsbesteding 
valt voor mij niet samen met activiteiten die 
aileen voor het plezier en amusement wor
den ondernomen zoals recreatie, sport of 
op vakantie gaan. Mensen kunnen uit 
eigen beweging in hun eigen tijd zich in
spanningen getroosten voor sport of stu
die, verantwoordelijkheden op zich ne
men voor vrijwillig werk of tot sociale acties 
of zich geroepen voelen voor gods
dienstige of culturele activiteiten, waar-
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voor ze wei vrij kiezen maar toch niet op de 
eerste plaats vanwege het verwachte ple
zier of de onverplichtende vrijheid. Deze 
omschrijving klinkt wat onconventioneel 
en is mogelijk niet conform gangbaar 
spraakgebruik. Het zijn echter juist die 
slordige associaties van vrije tijd met 'vrij 
zijn' en 'plezier' die ik niet erg realistisch 
acht en die een bepaalde ideologische 
vertekening van de werkelijkheid inhou
den. lk bevind me trouwens in goed gezel
schap met deze brede afbakening van 
vrije tijd want ook het Sociaal en Cultureel 
Planbureau hanteert in zijn vijfjaarlijks 
tijdsbudgetonderzoek in feite deze ruime 
omschrijving.2 

Betekenis en functies 
Vol gens die omschrijving blijkt vrije tijd be
paald geen restpost meer in ons dage
lljkse of wekelijkse leefpatroon, zoals het 
Tijdsbudgetonderzoek van 1980 uitwijst.3 
Van de zes groepen, die er worden onder
scheiden (werkende mannen, (buitens
huis) werkende vrouwen, huisvrouwen, 
werklozen en arbeidsongeschikten, ge
pensioneerde mannen, scholieren en stu
denten) is er geen enkele die gemiddeld 
meer tijd besteed aan haar hoofdtaak dan 
aan vrijetijdsbezigheden, ook de wer
kende mannen (meer dan 20 uur per 
week) dus niet. Aileen als men bij de ar
beidstijd van werkende mannen en vrou
wen hun tijd besteedt aan huishoudelijke 
taken bijtelt, gaat deze hun beschikbare 
vrije tijd overtreffen: bij de mannen circa 
52 uur 'werkverplichtingen' tegenover 
42,5 uur vrije tijd, bij de werkende vrou
wen 54 uur werk tegenover 38 uur vrije 
tijd. 

De bovengenoemde groepen van wer-

2 Drs. W.P Knulst. Een week Tud. rapport van een onder
zoek naar de l!;dsbesteding van de Nederlandse bevol
kmg 1n oktober 1975. 's-Gravenhage, 1975, p. 25. 

3 W1m Knulst en Leo Schoonderwoerd, Waar blljft de t!Jd, 
onderzoek naar de t1;dsbestedmg van Nederlanders So
Ciaal en Cultureel Planbureau, Den Haag. 1983, biz. 16, 
tabel2.1 
Soc1aal en Cultureel Planbureau, Soc1aal en Cultureel 
Rapport 1986. 's-Gravenhage, 1986. p 201, tabel 8.1 
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kenden vormen maar ruim een derde van 
aile Nederlanders van 20 jaar of ouder. 
Ous bijna tweederde van de bevolking be
steedt meer tijd aan vrijetijdsbezigheden 
dan aan werk, huishouden of leren: de ge
pensioneerde mannen zelfs 4 maal zo
veel, de arbeidsongeschikten en werklo
zen 3 maal. Huisvrouwen besteden ge
middeld 10 uur per week meer aan vrije
tijdsbezigheden dan aan hun huishoude
lijk werk (50 uur versus 40 uur) maar het is 
duidelijk dat bij hen beide soorten activitei
ten de hele week en de hele dag veel ster
ker door elkaar heenlopen en de eigen 
keuze daardoor nogal beperkt wordt. 

Naast kwantitatieve veranderingen in de 
omvang van de tijd besteed aan arbeid en 
aan vrije tijd zijn er ook meer kwalitatief 
geaarde. De betekenis toegekend aan 
werk en aan vrije tijd, de waardering die 
we er vergelijkenderwijs voor hebben is 
aan het verschuiven, zij het niet steeds 
voor iedere groep in dezelfde richting. Het 
Sociaal en Cultureel Rapport 1986 geeft 
hierover enkele interessante uitkomsten 
uit het periodieke onderzoek Culturele 
veranderingen in Nederland 4 

Vrije tijd komt uit de gegevens duidelijk 
naar voren als geprefereerde component 
van het bestaan: er zijn meer responden
ten waarvoor de belangrijkste interesses 
liggen in de vrije tijd, meer die meer vol
doening ontlenen aan hun vrije tijd en 
vooral ook meer die vrije tijd belangrijker 
vinden dan het werk: 49% tegenover 24% 
voor het omgekeerde, wat dit laatste be
treft.4 Het gaat hier over full-time-werken
den. Bij werklozen zal dit wei Iicht toch an
ders liggen, aileen blijft het de vraag 
waarom, vanwege het werk of het inko
men? 

Oat mensen aan vrije tijd hechten blijkt 
ook uit de ontwikkeling van de particuliere 
bestedingen: De uitgaven ten behoeve 
van de vrije tijd (audiovisuele apparatuur, 
lectuur, ontspanning, vakantie, uitgaan en 
recreatief vervoer) maakt al enkele jaren 
ongeveer een 25% van het besteedbare 
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gezinsbudget uit en dit is, enkele interne 
verschuivingen inbegrepen, onder in
vloed van de economische teruggang 
nauwelijks verminderd. Oit in tegenstelling 
tot uitgaven voor andere, meer urgent 
geachte posten als voeding en kleding, 
waarin overigens een deel 'vrijetijdsuitga
ven' vervat zijn. 

De hoeveelheid vrije tijd, de daarin onder
nomen activiteiten, het geld dat er in om
gaat, zelfs de betekenis die daaraan ver
baal gehecht wordt zeggen natuurlijk niet 
alles over de feitelijke waarde die aan vrije
tijdsbesteding toegekend moet worden. 
Zoals in mijn inleiding al gezegd, doen 
daarover nogal wat stereotype opinies de 
ronde die meestal naar een zekere triviali
sering van het fenomeen tenderen. Het 
schijnt veel moeite te kosten om vrije tijd 
naar zijn eigen waarde publiek te herken
nen of te erkennen. Oat onvermogen 
wordt veelal teruggevoerd op onze lange 
traditie in een calvinistische levensinstel
ling, waarin een binnenwereldse orientatie 
slechts door een arbeidzaam en sober Ie
ven werd gerechtvaardigd. De niet-chris
telijk ge'inspireerde waardensystemen 
van liberalisme en socialisme hebben ech
ter aan de arbeid oak altijd een centrale 
betekenis toegekend bij de inrichting van 
het individuele bestaan en het collectieve 
bestel. In het verleden werd op grond van 
deze doctrines aan vrije tijd vooral een van 
de eisen van het produktiebestel afgeleide 
betekenis gegeven: hij dient tot reproduk
tie van de arbeidskracht of tot consumptie 
van geproduceerde goederen en dien
sten. 

In de huidige fase van ontwikkeling is er te
gelijk sprake van een nieuwe positieve 
waardering van arbeid, zij het dat deze 
door betrokkenen meer een instrumentele 
functie wordt toegekend bij het streven de 
eigen welvaart verder te verhogen. AI dan 
niet uit strategische overwegingen wordt 

4. Idem. p. 356, tabel 11.9. 
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echter van links en rechts de deelneming 
aan het arbeidsproces ook met argumen
ten bepleit die de positieve intrinsieke 
waarden daarvan moeten aantonen. Veel
vuldig wordt gesproken van de mogelijk
heid om door werk een maatschappelijke 
status te verwerven, van de kans om in 
een beroep persoonlijke kwaliteiten en 
vaardigheden tot ontwikkeling te brengen 
en daardoor een eigen identiteit op te bou
wen; een baan zou vooral ook de behoefte 
aan sociale contacten bevredigen, een rit
mlsche ordening brengen in het dagelijks 
Ieven en tenslotte zou werken de gelegen
heid scheppen z1ch verdienstelijk te rna
ken en verantwoordelijkheid te dragen 
voor een groter dan het eigen belang. 

Ongetw1jfeld worden in een aantal be
roepen zulke functies min of meer gereali
seerd. De massieve suggestie echter dat 
het overal zo toegaat doet niet aileen geen 
recht aan de feitelljke werksituatie waarin 
zeker de helft van de beroepsbevolking 
verkeert, ziJ doet het impliciet ook voorko
men dat de opgesomde functies nergens 
anders geeffectueerd (kunnen) worden. 
En in Ieite is dat door deze voorstelling van 
zaken voor een deel ook zo; tenslotte is de 
samenleving goeddeels ·een collectieve 
construct1e die door ons publieke spreken 
en handelen voortdurend geproduceerd 
wordt I ntussen wordt daardoor echter 
voorbijgegaan aan het hierboven reeds 
genoemde gegeven dat slechts ruim een 
derde van de bevolking aan het arbeids
proces kan deelnemen en zulks in een 
steeds beperkter tijdsdeel van zijn Ieven 
(circa 30 jaar). De vraag rijst dus of we niet 
te zeer een arbeidsbestel willen zijn en de 
functies van elk alternatief niet zo zeer bllj
ven negeren dat ze zich niet behoorlijk 
kunnen ontwikkelen. 

De besteding van vrije tijd is natuurlijk 
voor de actieve beroepsbevolking zeit ook 
al lang meer dan rust- en recuperatietijd 
geworden. De veel gevreesde passiviteit 
en verveling is voor het merendeel van de 
werkenden een achterhaald stereotype. 
Waarschijnlijk omdat in steeds meer be-
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roepen het werk fysiek minder belastend 
is geworden en juist een mentale concen
tratie vraagt op heel specifieke bezighe
den, zien we de laatste decennia velen in 
hun vrijetijdsbesteding op zoek gaan naar 
een compensatie in actieve bezigheden 
als sportbeoefening of hobby's van allerlei 
soort, welke tegelijk het beset kunnen te
ruggeven op een meerzijdige manier met 
zijn mogelijkheden om te gaan. De overal 
snel doordringende micro-elektronische 
hulpapparatuur zal er waarschijnlijk al 
gauw toe leiden dat men in steeds meer 
beroepen op eenzelfde eenzijdige wijze 
word! aangesproken met de opdracht 
voornamelijk informatie te verwerken die 
slechts in aard en complexiteit verschilt en 
die het directe omgaan met materialen, 
machines en medewerkenden overbodig 
maakt. Dit uniformeringsproces in de 
werksituatie maakt dat het moeilijker zal 
worden er de eigen persoonlijke kwalitei
ten nog tot zijn recht te Iaten komen en aan 
de omgeving te demonstreren wat men 
precies kan. De behoefte aan eigen 
waarde en status om 'iemand' te zijn voor 
de buitenwereld zal daarom meer in de 
eigen tijd gezocht en gevonden moeten 
worden. 

Zo'n verschuiving in statusstreven van 
arbeid naar vrije tijd heeft zich al eens veel 
eerder voorgedaan, met name toen er 
vanaf ongeveer 1960 door de snelle stij
ging van de inkomens en van het discre
tionaire deel daarvan een soort democrati-

Mensen willen steeds meer 
hun status ontlenen aan 
wat zein hun vrije tijd 
doen. 
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sering van de luxe kon optreden. De la
gere beroepsgroepen kregen in de aan
schaf van duurzame welvaartsgoederen 
(auto, televisie, buitenlandse reis, mode) 
een middel hun omgeving te tonen dat zij 
volwaardig mee konden doen. Dit proces 
heeft de vrijetijdsbesteding een sterk con
sumptieve inslag gegeven en dat wordt 
nog altijd stevig gestimuleerd door de pro
ducenten van het aanbod. Men mag zich 
echter afvragen of door de ver-voortge
schreden verspreidingsgraad het punt 
niet dicht bereikt wordt waarop de distinc
tieve functie van veel vrijetijdsconsumptie 
flmk is uitgehold. In de modevorming is bij
voorbeeld al een stadium ingetreden van 
'post-modernisme'. Meer dan op het stre
ven keeping up with the Joneses zal mo
gelijk de bestedingsdrang op motieven 
worden gericht als de behoefte aan een 
meer individuele profilering, een ontwik
keling die door een verhoogd scholingsni
veau van de consument blijkt te worden 
gevoed. 

Deze individualiseringstendens vindt in 
principe juist in de vrije tijd realisatie-mo
gelijkheden in een zeer breed gamma van 
te ondernemen activiteiten. We proberen 
ons fysieke welzijn op peil te houden door 
sport of training (67% van de Nederlan
ders doet regelmatig aan sport). Sommi
gen lukt het om zich door uitschietende 
prestaties in de kijker te spelen en slagen 
er daardoor in 'iemand te worden', zelfs 
om van zijn hobby zijn beroep te maken. 
Bij JOngeren vooral zien we een soortgelijk 
proces zich afspelen waar men bijvoor
beeld vanuit een amateuristische beoefe
ning van (populaire) muziek zich tot pro
fessionele status opwerkt. In veel hobby's 
worden de eigen mogelijkheden vaak 
systematischer verkend dan in onze be
roepsbezigheden. In het doe-het-zelven 
blijkt soms meer zorg voor het onderhoud 
van eigen have en goed opgebracht te 
worden dan de aandacht die we in het 
werk aan 'het produkt' besteden. 

De vrije tijd is bij uitstek ook het terrein 
voor allerlei culturele activiteiten: litera-
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tuur, theater en concerten van allerlei 
aard, muziek luisteren, film- en museum
bezoek en vooral ook een actieve deel
name aan toneel- en muziekleven of aan 
vormen van creativiteit (16% in Nederland 
bespeelt een instrument of zingt, er zijn 
meer dan 3.000 toneelgezelschappen, de 
centra voor amateuristisch kunstbeoefe
ning ziJn nergens zo dicht gespreid en be
zocht als in dit land). AI heeft het niet alle
maal culturele pretenties wat we doen, het 
vormt in potentie toch een betere voe
dmgsbodem voor een door brede lagen 
gedragen cultuurontwikkeling dan de si
tuatie zoals voor de oorlog waarin aileen 
een intellectuele elite 'aan kunst deed'. 

In onze eigen tijd vindt ook overwegend 
het proces plaats van gefnformeerd wor
den over en van zichzelf orienteren op de 
buitenwereld. Er blijkt veel vrije tijd be
steed te worden aan het lezen van de 
krant en het opdoen van informatie via te
levisie en video. Ongeveer een derde van 
de vrije tijd wordt aan med1agebruik be
steed. The global village bl1jft misschien 
voor zeer velen nog wei overwegend u1t 
de eigen woonplaats bestaan, maar men 
kan een groeiende betrokkenheid waar
nemen met de wijdere omgeving in de in
teractie die kijkers en luisteraars aangaan 
met presentatoren, studio's en krantenre
dacties. Oat kan blikverruimend werken, 
de eigen opinies en inzichten aanscher
pen en de onderlinge conversatie die we 
doorlopend met elkaar onderhouden ver
beteren. Eenzelfde effect kan ook onze 
toeristische mobiliteit hebben; confronta
tie met andere leefwijzen en opvattingen 
helpen om etnocentrisme, zelfingeno
menheid en afweer van 'het vreemde' te 
overstijgen. 

In de vrije tijd vinden we meer dan in het 
werk de mogelijkheid om de drukke, man
made omgeving van alledag te ontvluch
ten door in de natuur weer eens andere 
vormen, andere kleuren, andere gelui
den, andere fauna te ondergaan. Men kan 
zich afvragen of zonder die regelmatige 
confrontatie nog wei een voldoende besef 
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van de waarde van een gezonde en 
mooie leefomgeving levendig zou blijven. 
lk vrees dat datal bij te velen verdwenen 
is. Bij anderen is daarentegen de zorg 
voor het milieu in de vrije tijd weer b1jna 
een roeping geworden. De bewustwor
ding van en het protest tegen allerlei be
drelging daarvan wordt tach vooral in de 
vnje tijd gedemonstreerd Zander die be
schikbare tijd zouden collectieve waar
schuwingen tegen gevaarlijke energie
bronnen of aantasting van het woonmilieu 
door auto-overlast of luchtvervuiling geen 
kans krijgen en veel minder gehoord wor
den. Hetzelfde geldt voor andere vormen 
van sociaal engagement, van vredesbe
weging tot deelname aan het politieke 
proces; van vriJwilligerswerk tot gods
dienstige activiteit. 

Tenslotte en boven alles lijkt me de 
waarde van de vrije tijd te bestaan in het 
fe1t dat hij ons de ruimte en de bewegings
vrijheld geeft om die sociale bindingen 
met elkaar aan te gaan waaraan we be
hoefte hebben. Contacten en relaties in 
netwerken van allerlei soort wat betreft 
doelstelling, organisatie, omvang of inten
siteit van betrokkenheid. Men kan tach 
niet echt staande houden dat de sociale 
contacten die we in en aan ons beroep 
ontlenen onze hoogstgewaardeerde 
vorm van sociale inbedding in de samen
leving zijn. De meeste zelf gezochte en 
echt bevredigende banden gaan we aan 
en onderhouden we in de eigen tijd in de 
pnve-sfeer van eigen intieme relaties: ge
zin of leefgroep, familie, vriendenkring, 
buren, sportclub, vrouwenorganisatie, pa
rochle, stamcafe of actiegroep. Het is een 
vertekening van de vrije tijd om het beeld 
te blijven ophouden - ook wetenschap
pers doen dat - dat we daarin als losse in
dividuen wat ontspannende activiteiten 
uitvoeren en dat het sociale verband 
waarin we dat doen er niet zoveel toe doet. 
Bevredigende sociale bindingen zijn voor 
mensen uiteindelijk waarschijnlijk meer 
waard dan een zo onbegrensd mogelijke 
individuele vrijheid. En niet aileen voor af-
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zonderlijke mensen. Een rationeel gediffe
rentieerde en sterk gesegmenteerde sa
menleving zal zich nauwelijks soepel kun
nen handhaven zonder de integratieve 
functie die informele sociale weefsels ver
vullen. 

Het mage duidelijk zijn dat ik met dit ex
pose van waarden van de vrije tijd wil be
togen dat met de kwaliteit van onze vrije 
tijd in belangrijke mate de kwaliteit van ons 
bestaan staat of valt. Oat is niet meer of 
minder een ideologische stellingname 
dan de overtuiging dat de maatschappij 
vooral een arbeidsbestel of een econo
mlsch produktiesysteem is (en moet blij
ven). Aileen, die laatste is wei meer ge
meengoed geworden maar het is de 
vraag welke belangen of algemeen hoog
geachte waarden er in feite wei of niet te
recht mee gediend worden. Uiteraard is 
een eenziJdige legitimatie van arbeid of 
vrije tijd utopisch en irrealistisch en zou het 
ideal iter om een harmonische afstemming 
tussen beiden moeten gaan Hoever we 
daarvan afstaan mage verderop blijken. 

Maatschappelijk probleemgebied 
Ofschoon er eigenlijk behoefte is aan een 
grondige analyse van maatschappelijke 
gebreken en knelpunten op dit gebied en 
vooral van hun achtergronden, moet een 
verkenning van de problematiek hier 
noodgedwongen summier blijven. lk denk 
daarbij van onder naar boven, van het mi
cro-niveau waarop 'individuele' burgers 
handelen via het niveau van de groepen 
en 'organisaties' die zij vormen en waarbij 
zij direct betrokken zijn, naar het macro
niveau waarop de overheid en andere 
centrale instellingen weer meer autonoom 
werkzaam zijn. Overigens wordt het doen 
en Iaten van de 'actoren' op elk niveau na
tuurlijk toch min of meer door dat van de 
andere geconditioneerd. 

Op het niveau van de individuele bur
gers kan er zowel sprake zijn van onvol
doende persoonlijke kwalificaties en in
adequate motivatie als van het ontbreken 
van voldoende materiele en sociale 'hulp-
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bronnen' om de beschikbare, nog onbe
stemde tijd een eigen bevredigende be
stemming te geven die dan bovendien 
ook nog binnen de grenzen van het so
ciaal aanvaardbare blijft. Oat blijkt al heel 
manifest uit de excessieve drink- en rook
gewoonten, het drugsgebruik, de pu
blieke agressiviteit, het vandalisme, de 
sexuele promiscurteit, de televisie-versla
ving, de doelloosheid en verveling om 
maar eens wat problematische gedrags
uitingen te noemen die toch duiden op 
een leefsituatie waar men vaak wei niet 
zelf echt voor gekozen heeft maar die men 
kennelijk ook niet zelf aankan. 

De bronnen van deze symptomen zijn 
legio: van frustraties opgedaan in de sfeer 
van beroep, inkomensverwerving of rela
tie-vorming tot gebrek aan eigen vaardig
heid, fantasie, energie of ambitie om een 
positiever alternatief te ontwikkelen. Veel 
van die factoren gaan uiteraard terug op 
de manier waarop in onze samenleving 
bekwaamheden worden verworven en 
hulpbronnen worden verdeeld. Op op
voeding dus, op collectieve zingevings
processen, op vorming en onderwijs, op 
het hebben van werk of ontvangen van so
ciale zekerheid als toereikende inkomens
bronnen en op de maatschappelijke ver
deling van tijd als beschikbare hande
lingsruimte. 

Op grond van die verdelingsprocessen 
zijn er omgekeerd echter ook groepen 
burgers die juist met zoveel door markt en 
milieu aangereikte mogelijkheden worden 
geconfronteerd dat zij daaruit maar moei
lijk kunnen kiezen. Vaak gaan zij aan alles 
tegelijk mee doen, wat gemakkelijk tot een 
jachtige en vrijblijvende leefstijlleidt en de 
ontwikkeling van een meer individuele 
smaak of een eigen identiteit belemmert. 
De conspicuous consumer van Veblen en 
de harried leisure class van Linder kan 
men zien als voorlopers van jet-set, post
modernen en yuppies, waarvan men toch 
mag hopen dat ze niet de nieuwe gids
groepen voor onze vrijetijdsbesteding 
worden. Want dan wordt de kloof tussen 
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deze big spenders en de achterblijvers ai
leen maar grater en wordt de kans op 
mislukte imitaties en frustraties verhoogd 
bij degenen die zich minder kunnen per
mitteren. De kleine criminaliteit komt ten
slotte ook ergens vandaan. 

Een consumptief-gulzige leefstijllijkt me 
ook daarom minder ideaal omdat zij de 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid 
voor het ontwikkelen en in standhouden 
van gezamenlijk gedragen voorzieningen 
en sociale kaders voor de vrijetijdsbeste
ding niet erg bevordert. Een van de be
langrijkste tekortkomingen op het domein 
van de vrije tijd is mijns inziens het ontbre
ken van voldoende en aan de behoefte 
aangepaste gezamenlijke georganiseer
de kaders. De consumptieve leefstijl van 
de laatste dertig jaar, het bezit en gebruik 
van auto, televisie, audio-apparatuur en
zovoort heeft lange tijd eerder segrege
rend gewerkt op de wijze waarop mensen 
met elkaar van doen hebben in de vrije tijd 
dan communicatief. Traditionele kaders 
verdwenen of werden uitgehold. Er heb
ben zich inderdaad nieuwe ontwikkeld 
rond hobby's vormen zich allerlei relatie
netwerken, cultuurbeoefening leidt tot 
clubvorming, de televisie en radio doet 
aan klantenbinding met publieksgroepen 
en rond nieuwe media ontstaan er zelfs 
electronic communities, de sport blijft een 
contactfunctie vervullen voor haar deelne
mers, zij het op een minder verplichtende 
manier. Jongeren hebben rond de pop
muziek hun ontmoetingspunten, ouderen 
beginnen zich te associeren in allerlei ver
banden. lk noemde al sociale actie-groe
pen en sociale bewegingen, de kerk is 
nog niet dood, het toerisme leidt tot inter
nationale contactvorming enzovoort. 
Maar toch vormt deze hele 'sociale be
werktuiging' van de vrijetijdsbesteding 
een onsamenhangend soms ontoeganke
lijk of vaak te vrijblijvend en vooral te on
toereikend 'geheel' om er grote massa's 
met veel beschikbare tijd en vooral veel 
behoefte aan sociaal houvast een ade
quaat omgangskader mee te bieden. 
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De behoefte aan individuele profilering 
heeft dikwijls ook zijn prijs in sociaal isole
ment. De vrijetijdsbesteding heeft zich 
door een aantal maatschappelijke ontwik
kelingen als ontzuiling, toegenomen insti
tutionele fragmentatie van de samenle
ving, verhoogde mobiliteit en inkrimping 
van de primaire leefkring van gezin en 
woonmilieu, verlies van werk en van le
venspartners en vooral toegenomen be
schikk~ng over eigen welvaartsgoederen 
in hoge mate in de prive-sfeer terugge
trokken. Terugtrekking in de prive-sfeer 
en ind1vidualisering z1jn vaak hand in hand 
gegaan. 

Hier lijkt zich een spanning tussen de 
behoefte aan individualiteit en aan asso
ciatie te doen gelden. Deze wordt mijns in
ziens echter goeddeels opgeheven in het 
paradoxale van het proces waarin zelfver
werkelijking meestal toch niet anders dan 
in sociale interactie mogelijk is. Sociale er
kenning - toch een van de meest funda
mentele menselijke drijfveren - wordt 
toch vooral verworven door het leveren 
van een bijdrage aan wat anderen behoe
ven. Juist het sociale verband waarin men 
zijn vrijetijd besteedt, kan als 'stuk' als 'ge
zelschap' en als 'publiek' tegelijk funge
ren voor de individuele rol die men er 
graag wil spelen. 

Het probleem van de maatschappelijke 
zorg voor de vrije tijd is er mijns inziens 
dan ook veel meer een van ontoereikende 
soc1ale integratiekaders dan van een te
kort aan voorzieningen die door markt of 
overheid aangeboden worden om ons als 
individuele consument of recreant bezig 
te houden. Die zijn uiteraard ook nodig 
maar werken gauw te veel als 'recreatie
cafetaria': men wordt er snel bediend en 
het verplicht tot niets anders dan betalen. 
De consumptieve instelling tegenover 
voorzieningen die de markt of de overheid 
aanbiedt (bibliotheken, voetbalstadions, 
musea, pretparken, creativiteitscentra, sa
telliet-televisie, stadsparken, discotheken, 
muziektheaters enzovoort) kan leiden tot 
een te grote afhankelijkheid van een pro-
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fessioneel verzorgd aanbod en tot een
zelfde houding van vervreemding en niet
betrokkenheid die ook ten opzichte van 
arbeid en zijn organisatievormen voor
komt. 

lk kom daarmee bij het centrale niveau te
recht waarop in feite over aard en om
vang, vorm en organisatie van de beschik
bare voorzieningen en hulpbronnen voor 
de vrijetijdsbesteding beslist wordt. De be
langrijkste hulpbronnen zijn natuurlijk tijd 
en geld. Wat is het probleem daarmee? In 
een door de lnterdepartementale Cobrdi
natlecommissie Welzijnsbeleid gepresen
teerde beleidsvisie wordt sterk beklem
toond dat de tijdsregimes die vooral het 
arbeidsbestel en het onderwijssysteem 
aan ons opleggen zo dominant zijn voor 
ons dagelijkse en wekelijkse levensritme 
(en bepaald niet aileen voor de werken
den en onderwijsvolgenden) en ook zo 
gefixeerd, dat de publieke voorzieningen 
voor de vrijetijdsbesteding hun roosters 
daarop moeten afstemmen (bijvoorbeeld 
schouwburgen, sportwedstrijden). Oat 
zou tot spitsuurcongesties en te grote 
piek- en dalbelasting leiden. De beleids
nota pleit daarom ter wille van een grotere 
keuzevrijheid van burgers in zake uur en 
dag waarop zij hun vrije tijd beschikbaar 
willen krijgen en dus terwille van een gro
tere spreiding van vrijetijdsactiviteiten in 
de tijd, voor meer differentiatie in de vor
men van arbeidsduurverkorting en voor 
flexibilisering van de arbeidstijden en be
drijfstijden5 Los van de vraag of daardoor 
cobrdinatieproblemen voor met elkaar 
verbonden gezinsleden of samen recree
rende groepen wei zoveel beter oplos
baar zijn en ook of de aanbieders van 
voorzieningen dan niet met te zeer ver
spreide publieksgroepen te maken krij
gen, lijkt me de verdeling van de omvang 
van vrije tijd over bevolkingsgroepen veel 

5 lnter-departementale Cobrd1natie-commlss1e WelziJnsbe
leld Projectgroep VnJeliJd, VnJeiiJd. een v1sie. RIJSWijk, mei 
1985. pars1m 
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belangrijker dan de ordeningsproblema
tiek. 

Wij noemden reeds de ongelijke verde
ling van arbeidstijd en daarmee ten dele 
van vrije tijd die bovendien meestal met 
een omgekeerd ongelijke verdeling van 
inkomen gepaard gaat. Oeze ongelijke 
verdeling schept niet aileen ongelijkwaar
digheid in keuze-vrijheid en participatie
kansen, zij maakt het cobrdinatiepro
bleem met wie men zijn beschikbare tijd 
zal vullen nog gecompliceerder dan wan
neer men de arbeid aileen in flexibele vor
men zou verkorten. Oat geldt zeker zo 
wanneer tegelijkertijd door overheid en 
sociale partners door middel van de uit
voeringswijze van de sociale zekerheid 
impliciet het denkklimaat wordt uitgedra
gen dat wie niet werkt ook niet spelen zal. 
Er valt zodoende ook niet veel te spelen. 
Maar er is ook geen werk genoeg om te 
verdelen, althans nog te betalen werk niet. 
Er is natuurlijk wei een omvangrijk afsto
tingsproces gaande van formeel georga
niseerd en betaald werk naar wat de infor
mele sector heet, niet in het minst door te
rugtreding van de overheid op veel zorg
gebieden (bijvoorbeeld bejaardenwerk, 
openbare veiligheid, sociaal-cultureel 
werk) maar ook door afwenteling van zo
genaamde 'externe effecten' van produk
tieprocessen of van onrendale of onbe
taalbare activiteiten op 'de gemeenschap' 
(bijvoorbeeld milieuzorg, onderhoud van 
gebruiksgoederen). Oat wordt dus 'werk' 
voor de 'vrije' tijd in plaats van spelen. 
Wanneer het inderdaad niet anders kan 
worden georganiseerd, zullen de over
heid en de sociale arbeidsorganisaties de 
consequenties daarvan onder ogen moe
ten zien, als men dat 'vrijetijdswerk' toch 
gedaan wil zien, en zal men een vorm van 
beloning daarvoor moeten bedenken. 

Overheid, burgers en marktsector 
Na dit alles zal duidelijk zijn dat met vrije 
tijd geen onderwerp aan de orde is waar
van de overheid zich goeddeels kan dis
tantieren, omdat het overwegend om een 
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prive-aangelegenheid van burgers zou 
gaan. Zij wordt trouwens reeds door de 
Grondwet opgedragen om voorwaarden 
te scheppen voor de vrijetijdsbesteding 
van de burgers. Er zijn genoeg redenen 
dat de overheid haar taak serieus neemt. 

Uiteraard is de betaalbaarheid van 
meer zorg door de overheid een legitiem 
argument Aileen mag men zich afvragen 
of een land zich kritiekloos verder dan 
strikt onvermijdelijk is moet Iaten meevoe
ren in de internationale welvaartscompeti
tie; of het zich niet beter tot taak zou kun
nen stellen een leefbaarder evenwicht in 
sociale verhoudingen en menselijke waar
den nate streven. Ook een samenleving 
moet durven kiezen waarin zij goed wil 
zijn. lk bespeur een dergelijke optie ook in 
de uitgangspunten van het COA.B 

Terug bij het eigenlijke onderwerp is het 
dan de vraag, welke meer concrete taken 
de overheid zich ten aanzien van de zorg 
voor de vrijetijdsbesteding zou moeten 
stellen. Wanneer vrijetijdsbesteding inder
daad voor de meeste burgers in belang
njke mate de kwaliteit van hun bestaan uit
maakt (identiteitsontwikkeling, sociale in
bedding, dienstbaarheid) en wanneer de 
vrije tijd ook voor de samenleving als ge
heel onmisbare functies vervult (compen
satie, sociale cohesie en integratie, cul
tuurvorming, bevordering van het demo
cratisch gehalte, uitvoering van verwaar
loosde taken) dan zou vooral de verbete
ring van die condities richtinggevend 
moeten zijn die effectief bijdragen tot een 
voor het effectueren van die functies 
goede vrijetijdsbesteding. Naar mijn oor
deel bestaan deze voorwaarden vooral in 
(en in deze volgorde): 
a een versterking van de competentie 

van de individuele burger wat betreft 
benodigde vaardigheden, kennis, atti
tudes en materiele hulpbronnen, zoda
nig dat deze ook minder ongelijk ver
deeld zijn dan nu het geval is; 

6. CDA. Program van uitgangspunten van het chnsten-de
mocratJsch appel. Den Haag. z 1. pag. 31 e v 
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b in de bevordering van de vorming door 
burgers van een heel spectrum van re
latienetwerken, sociale kaders en der
gelijke rond activiteitsvormen, dat open 
en geschakeerd genoeg is en vooral 
toereikend qua capaciteit: 

c in het (doen) organ1seren van collec
tieve voorzieningen ten behoeve van 
activite1ten d1e algemeen belangrijk 
geacht worden en waarvoor burgers, 
individueel of in gezamenlijkheid, on
mogelijk zelf blijken te kunnen zorgen. 
Daarbij wordt aan de marktsector over
gelaten wat deze beter kan 1n het op
zicht van gegarandeerde kwaliteit en 
variatie en van toegankelijkheid/betaal
baarheid voor de consumenten. De 
overheid vult aan wat de markt in dit op
zicht niet bestrijkt. Voorzover de over
heid de zorg voor voorzieningen aan 
z1ch houdt moet bij de opbouw, inrich
ting, beheer en exploitatie de burger zo
veel mogelijk, en bij het gebruik ervan 
naar draagkracht worden betrokken. 

Bovenstaande doelstellingen en prioritei
ten voor een vrijetijdsbeleid verwijzen zo
wel naar een voorwaardenscheppende (a 
en b) als naar een gedeeltelijk eigen 
dienstverlenende taak (c). Om welke voor
waarden gaat het echter met name en aan 
welke eisen zouden voorzieningen van de 
overheid moeten voldoen? 

ad a: Een sociaal wenselijk niveau van 'be
kwaamheden' en hulpbronnen en een 
aanvaardbare verdeling daarvan hoort 
meteen tot de centrale functies van het 
overheidsbeleid, te weten de zorg voor de 
verdeling van arbeid en inkomen, de so
ciale zekerheid, het onderwijs en de voort
gezette vorming, huisvesting en ook de 
verantwoordelijkheid voor een goede ver
deling en ordening van de tijd in de maat
schappij. Een gericht en effectief vrijetijds
beleid zou dus op de eerste plaats de ba
siscondities moeten betreffen die burgers 
behoeven om zo goed mogelijk zichzelf te 
redden. De zorg voor de vrije tijd dient 
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daardoor in de hoofdtaken van de over
heid te zijn geintegreerd. Hoe vanzelf
sprekend misschien ook, daar ontbreekt 
nog vee I aan. 

Over de verdeling van arbeid kan ik kort 
zijn, het heeft reeds lang de primaire aan
dacht van de overheid, althans in de vorm 
van een streven naar uitbreiding van de 
werkgelegenheid. Arbeidsverdeling via 
arbeidstijdverkorting (ATV) verdient ech
ter in een stadium van jobless growth uit 
het oogpunt van een betere verdeling van 
inkomen en van vrije tijd de voorkeur; het 
zou de negatieve effecten verbonden aan 
de huidige ongelijke verdeling van vrije 
tijd sneller bezweren, voorkomen dat 
kunstmatig weer nieuwe schaarste wordt 
gekweekt en tegelijk het positieve effect 
hebben dat het beter betaalde werk en 
ook het niet-betaalde, maar noodzakelijk 
te verrichten werk beter kan worden ver
deeld en ook beter gedaan. Welke modali
teiten van arbeidstijdverkorting het meest 
verantwoord zijn, gezien de bovenaange
duide individuele en maatschappelijke 
functies van de vrije t1jd zou nog eens 
grondig onderzocht moeten worden maar 
daarna ook in de besluitvorming over ATV 
mo~enwo~enb~wk~n. 

Vanuit de wenselijkheid van herverde
ling van betaalde en onbetaalde arbeid 
zouden de overheid en de sociale part
ners er ook beter aan doen arbeid meer 
als een voor ieder geldende maatschap
pelijke plicht te presenteren dan als de 
bron van aile goeds. Een overtrokken po
sitieve waardering van betaalde arbeid 
leidt bij velen onnodig tot frustraties als er 
toch niet aan deelgenomen kan worden; 
trouwens ook als dat wei kan. 

Wat betreft de toedeling van inkomen, 
die niet via de verdeling van arbeid ver
loopt, is een uit elkaar drijven van lonen en 
uitkeringen ongewenst. Juist een groot 
verschil voedt frustraties. Een recht op een 
relatief hoge uitkering moet echter ge
paard kunnen gaan met een morele of (af
dwingbare?) plicht tot het naar vermogen 
bijdragen aan het noodzakelijke maar niet 
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betaalde werk. Daardoor kan ook een 
deel van de collectieve uitgaven worden 
beperkt. 

Een soortgelijke plicht dient er in een 
moderne maatschappij te bestaan ten 
aanzien van scholing en vorming, en deze 
niet in de laatste plaats ten behoeve van 
de besteding van de vrije tijd. Het is een 
misverstand om aan te nemen dat deze al
tijd en overal minder vaardigheden en 
kennis zou vergen dan de meeste beroe
pen. Voor degenen die zich steeds verder 
in eGn liefhebberij specialiseren is het te
gendeel vaak waar, maar ook een meer 
gevarieerd vrijetijdspatroon vraagt een 
veelheid van bekwaamheden die men 
niet zomaar bezit. Zelfs televisie-kijken zou 
in het onderwijs beter geleerd moeten 
worden, zoals onlangs nog eens werd be
pleit. 

De voorgestelde uitbreiding van het 
leerplan voor de voortgezette basisvor
ming met vakken als beeldende vorming 
en muziekbeoefening is een positieve 
zaak. Niettemin dreigt onder invloed van 
de informatiseringsgolf de overdracht van 
praktische kennis en gewone ambachte
lijke vaardigheden, die voor een self-ser
vice societytoch meer en meer onmisbaar 
worden, voor iedereen te verdwijnen en 
het wordt de vraag waar die nog kan wor
den opgedaan. Mogelijk in collectieve 
werkplaatsen op wijkniveau, zoals de 
WRR ooit heeft voorgesteld.Y 

Ook zou het reguliere leerproces door 
inschakeling van niet traditionele leermid
delen en leersituaties (bijvoorbeeld na
tuureducatie of televisie) in aantrekkelijk
heid voor leerlingen moeten worden ver
hoogd. Training in sociale omgang en sa
menwerking zou met het oog op de vrije 
tijd ook veel meer aandacht moeten krij
gen. 

De bovengenoemde 'verplichting' tot 
vorming en scholing zou concreet gestalte 
moeten krijgen in een omvattend stelsel 
voor permanente educatie. I ngepast in 
een systeem van roulatie van arbeidspe
rioden en van educatief/creatief verlof, zo-
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als Emmerij ter wille ook van de opheffing 
van de werkloosheid al bijna tien jaar gel e
den uitvoerig heeft geschetst en bepleit, 
zou dat een enorme tegenwicht kunnen 
leveren tegen de nieuwe 'analfabetise
ring' die er in een technologisch zich snel 
vernieuwend economisch en maatschap
pelijk bestel dreigt. Het is niet te begrijpen 
waarom zijn ideeen nauwelijks deel uitma
ken van het hu1dige overheidsbeleide 

ad b: De door mij aanbevolen bevorde
ring van sociale netwerk-vorming in de 
vrije tijd onttrekt zich ten dele aan de com
petentie van de overheid. Oat moet ook op 
de eerste plaats een spontaan en vrij pro
ces blijven. lk kan me echter voorstellen 
dat in een reeds sterk vergruizelde samen
leving bepaalde remmingen en drempels 
zijn ontstaan om de weg naar elkaar terug 
te vinden. Maar ook hier zouden nieuwe 
technieken de besteding van de vriJe tijd 
kunnen dienen. Zo bleken in Frankrijk na 
de gratis introductie van nieuwe interac
tieve communicatie-apparatuur (de 'mini
tel') in elke woning van een satellietstad, 
na korte tijd allerlei clubs en contactgroe
pen tussen tot dan toe vreemde stadgeno
ten te ontstaan. Er blijkt dus een nieuw me
dium nodig te zijn om barrieres te overwin
nen. Mogelijk dat de aanleg van twee-rich
tingskabel netwerken zo' n u itwissel i ngs
proces vergemakkelijkt, maar dan dient 
het wei een bredere functie te krijgen dan 
teleshopping of -banking. 

In dit verband zou vooral de komst van 
lokale televisie een grote rol kunnen spe
len. Wanneer nieuwe omroepsystemen 
een tweezijdige communicatie mogelijk 
maken, zou de mobilisering voor, de orga
nisatie van en de informering over allerlei 
activiteiten van allerlei groepen die iets in
teressants ondernemen aanzienlijk ver
sterkt kunnen worden. Tevens zouden 

7 WRR, De komende V1jlentwint1g ;aar· een toekomstver
kennmg voor Nederland 's-Gravenhage. 1977. 

8. L.J. EmmenJ, JAE Globus, Volledige werkge!egenhe1d 
door creatief verlof. naar een maatschappij van de vnje 
keuze. Deventer. 1978. 
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deze activiteitsgroepen (in sport, muziek, 
milieuzorg, hulpverlening, doe-het-zelf, 
liefhebberijen, politlek, 'vrijetijdswerk' en
zovoort) kunnen bijdragen aan de vulling 
van het televisie-programma en zouden zij 
zich op die maniertot 'acteurs' voor 'eigen' 
publiek maken. De ontwikkeling van lo
kale televisie verdient de krachtige steun 
van de overheid, maar deze zou wei de eis 
moeten stellen dat het op de eerste plaats 
een gemeenschapsmed1um moet wor
den, oak al zal het ontwikkelingsproces 
niet zonder daartoe professioneel opgelei
den kunnen. 

Een andere weg waarlangs de overheid 
een katalyserende rol zou moeten spelen 
is een (grondige) vernieuwing van het so
ciaal-cultureel en opbouwwerk. In plaats 
van een geleidel1jke afbouw die nu dreigt, 
zouden wegen gezocht moeten worden 
om nieuwe functies te ontwikkelen voor 
deze werksoorten. Beter meer van zulke 
werkers, dan meer politie of psychothera
peuten. Een vorm van professionele on
dersteuning van e1gen initiatieven tot so
ciale verbandsvorming, training en bege
leiding van vrijwilligers zal zeker 1n woon
milleus met achterstandssituaties nodig 
zijn, maar men kan oak denken aan on
dersteuning van collectieve activiteiten 
van andere groepen als senioren, huis
vrouwen, werklozen, gehandicapten en
zovoort door meer ambulante consulen
ten. In de Verenigde Staten kent men 
reeds lang de functies van le1sure counse
ling en in Frankrijk die van animation cultu
relle. De ruimere inschakeling van be
roepskrachten bij amateuristische sport
en kunstbeoefen1ng, maar oak bij vrijwillig 
bestuurswerk in ouderen-, jeugd-, gezond
heids-, school- of vakbewegingsactiviteiten 
zou oak wenselijk z1jn. Steeds echter moet 
bij hun beroepsvervull1ng de versterking 
van het eigen organ1serend vermogen 
van de initiatiefgroep voorop staan. Een 
afhankelijk worden van en leunen op be
roepsfunctionarissen moet juist worden 
vermeden. Hoe het samenspel van be
roepskracht en direct betrokken groepen 
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Het eigen georganiseerd 
vermogen van 
initiatiefgroepen moet 
voorop staan. 

het vruchtbaarst kan verlopen, zal nag de 
nodige experimenten vergen, maar de 
zorg eenzijdig verschuiven naar het initia
tief, de verantwoordelijkheid en het orga
niserend vermogen van de betrokken bur
gers zelf lijkt niet erg realistisch. 

ad c Met de laatste suggesties zijn we 
dicht in de buurt gekomen van de 'voor
zieningen voor de vrijetijdsbesteding'. 
Deze krijgen meestal de hoofdaandacht in 
het onderzoek en in de beleidsdiscussie. 
De klemtoon wordt dan veelal nag gelegd 
op de voorzieningen voor recreatiege
drag in de openlucht of buitenshuis: wa
tersportaccomodatie, fietspaden, stads
parken en wandelgebieden, maar oak 
musea, theaters en bibliotheken 9 In de 
provinciale Toeristisch Recreatieve Ont
wikkelingsplannen en in de gemeentelijke 
welziJnsplannen wordt de discussie over 
samenwerking met het recreatieve en cul
turele bedrijfsleven steeds duidelijker aan 
de orde gesteld. Het streven naar privati
sering, sponsoring en sluitende exploitatie 
door hogere consumentenbijdrage wordt 
sterker. Het is de vraag of daarmee de 
kwaliteit, variatie en vooral toegankelijk
heid van het aanbod steeds bevorderd 

9 Een gunst•ge u1tzondenng daarop IS het rapport van de 
St1cht1ng Recreat1e. "Oat noemen ze recreatle: openlucht· 
recreat1e als onderdeel van een samenhangend vnJetiJdS
bele•d ·. me1 1985. Lezenswaard1g ZIJn met name 1n dit op· 
z1cht van bele1dsvorm1ng hoofdstuk 7 en 8. 
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wordt. Maar nog een belangrijker nadeel 
dat aan deze ontwikkeling verbonden kan 
zijn vormt de verzwakking van de actieve 
betrokkenheid van de gebruikersgroepen 
en van de lokale/regionale gemeenschap. 
Commercialisering leidt gemakkelijk tot 
een situatie waarin de klant-recreant ver
maakt moet worden. Een appel op z1jn 
eigen actieve inbreng of verantwoordelljk
heid voor de ontwikkeling van het recrea
tieve aanbod wordt nauwelijks gedaan. lk 
ple1t daarom voor een beleidsliJn waarbij 
de zorg voor de beschikbaarheid van 
voorzieningen wei vooral door de over
heid wordt ge1nitieerd maar waarbiJ de 
burgers veel sterker worden aangespro
ken om direct deel te nemen aan de op
bouw en het beheer ervan. Anders dan 
een terugtredende overheid zou vooral op 
lokaal niveau een proces op gang ge-
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bracht moeten worden van de vorming 
van een participerende gemeenschap die 
een vergaande vermaatschappelijking 
van de overheidsinstellingen en -interven
ties teweegbrengt. 

De bemoeienis van de overhe1d zou 
zich ten aanzien van de onder a) ge
noemde rol van het scheppen van gun
stige handelmgscond1ties voor aile bur
gers vooral op centraal niveau moeten. 
Ten aanzien van de taken onder b) en c) 
genoemd, verschuift de verantwoordelijk
heid sterk naar het gemeentelijk niveau. 
waar ook de directe inbreng van gelnte
resseerde burgers beter te effectueren is. 
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