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de grijze golf:  
ouderen als doelgroep 
Kees vuyk

In juni van dit jaar sloten twee ministeries, vier fondsen, een kennisinstituut 
en een landelijke vereniging met elkaar een convenant, waarin ze afspraken 
gezamenlijk meer aandacht te schenken aan de cultuurparticipatie van 
ouderen.1 

Dit convenant kwam niet geheel uit de lucht vallen. Kunstfactor, een van 
beide voorgangers van het kennisinstituut, werkte als sectorinstituut voor 
de amateurkunst al langer samen met enkele fondsen om de doelgroep 
ouderen in de culturele sector meer in het zicht te krijgen, zowel bij instel
lingen voor amateurkunst en professionele kunstinstellingen als bij beleid
smakers. Daaruit waren al een verkennend onderzoek naar kunstbeoefening 
door ouderen 2 en een vergelijkende studie naar het beleid voor cultuur
participatie door ouderen in enkele Europese landen, de Europese Unie en 
Nederland voortgekomen.3 Ook de essaybundel Lang leve kunst (2013) die 
bij de feestelijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in het 
Stedelijk Museum in Amsterdam werd gepresenteerd, was een initiatief van 
deze partners. 
 
vergrijzing
In 2011 had Boekman, het tijdschrift voor cultuur en beleid, in het thema
nummer De vergrijzing 4 ook al aandacht geschonken aan ouderen als doel
groep in de cultuursector. Deze titel verwijst deels naar de plotselinge druk
te rond het thema. Ook in het algemeen is de maatschappelijke aandacht 
voor vergrijzing de laatste jaren snel gestegen. Hoewel de eerste voorspel
lingen al dateren uit 1993, zijn beleidsmakers er vooral sinds de millenni
umwisseling van doordrongen geraakt dat de demografische ontwikkelingen 
om een reactie vragen.5 In 2040 zal zo’n 25% van de bevolking in Nederland 
bestaan uit mensen ouder dan 65 jaar.6 In de jaren daarna blijft dat getal 
lange tijd constant, maar binnen deze groep zal het aandeel 80plussers 
nog groeien. Al die mensen vragen pensioen en de alleroudsten ook (veel) 
zorg. De samenleving zal zich daarop moeten voorbereiden. De Europese 
Commissie benoemde daarom het jaar 2012 tot het Jaar van het actief 
ouder worden en de intergenerationele solidariteit. Doel was om vooral ook 
de positieve kanten van het ouder worden te belichten en duidelijk te maken 
dat ouderen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 
Hier komt de cultuursector in beeld. Cultuurparticipatie kan ouderen helpen 
actief te blijven, is een van de aannames.7 Bovendien is het aannemelijk dat 
de cultuursector een terrein is waarop ook mensen van gevorderde leeftijd 
actief kunnen zijn. Uit deze gedachtegang komt het convenant voort. 

Het convenant is in meer opzichten opmerkelijk. De departementen  
Cultuur en Welzijn trekken voor het eerst sinds lange tijd weer samen op.  
Tot de jaren tachtig van de vorige eeuw was dit normaal, maar daaraan 
kwam in 1982 een einde toen de toenmalige regering besloot ‘cultuurbeleid 
geen onderdeel van een breed welzijnsbeleid te laten zijn’.8 Voor het cultuur
beleid werd vanaf die tijd artistieke kwaliteit de belangrijkste doelstelling.  
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Vanaf 1999 – toen Rick van der Ploeg staatssecretaris was van cultuur – 
zijn weliswaar steeds pogingen ondernomen dit doel aan te vullen met meer 
algemeen maatschappelijke doelen, zoals het betrekken van jongeren en 
allochtonen bij de cultuur, maar die pogingen waren weinig succesvol, juist 
omdat in het beleid artistieke kwaliteit voorop bleef staan. Pas recent is er 
een duidelijke herziening opgetreden, toen ondernemerschap deze kwaliteit 
kwam aanvullen als gelijkwaardig criterium bij de beoordeling van subsi
dieaanvragen door zowel de Raad voor Cultuur als de overheidsfondsen 
voor cultuur. De cultuurnota van staatssecretaris Zijlstra uit 2011, die deze 
wending in het beleid verankert, heet dan ook Meer dan kwaliteit. De achter
grond is een meer economische benadering van de cultuursector. 

De gedachte dat cultuur ook een bijdrage kan leveren aan doelen voor 
welzijn en zorg is wel terug te vinden in gemeentelijke beleidsnota’s, maar is 
in het rijksbeleid van de afgelopen decennia zo goed als afwezig. Daarom is 
het opmerkelijk dat het convenant begint met: ‘Dit convenant komt voort uit 
de overtuiging dat cultuurparticipatie bijdraagt aan gezondheid, het welzijn, 
het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van ouderen.’ 9 Met deze 
uitspraak komt het Nederlandse cultuurbeleid overigens wel meer in de pas 
te lopen met de landen om ons heen, waar denken in termen van maat
schappelijk nut van de kunsten heel gebruikelijk is en waar ook aardig wat 
onderzoek gedaan is om deze gedachte empirisch te ondersteunen, overi
gens niet voor iedereen even overtuigend.10

Wat ook opvalt aan het convenant is dat ondanks het grote aantal 
partners er niettemin één type partner ontbreekt: professionele kunstin
stellingen. Hoewel het convenant ten doel heeft om zowel de actieve als 
receptieve cultuurparticipatie van ouderen te bevorderen, lijkt de nadruk 
toch te liggen op activiteiten die men als amateur of vrijwilliger (in de vrije 
tijd) onderneemt. 

In de culturele sector bekijken velen de nieuwe aandacht voor ouderen 
als doelgroep van het cultuurbeleid in de culturele sector met enige scepsis. 
‘Waar is het voor nodig?’ is een veelgehoord commentaar… Ouderen zijn im
mers al goed vertegenwoordigd, zo niet oververtegenwoordigd, in het publiek 
van toneelvoorstellingen en concerten en onder museumbezoekers. De grijze 
golf heeft onze cultuurtempels allang bereikt. Kijk naar de rapporten die het 
SCP met enige regelmaat produceert over cultuurparticipatie. De stereotiepe 
lezer van literatuur en bezoeker van kunsttentoonstellingen, concerten en 
toneelvoorstellingen is vrouw, ouder dan 55 jaar en hoog opgeleid.11 Als het 
gaat om actieve cultuurparticipatie – het zelf beoefenen van een kunstvorm 

1   Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, het Fonds Sluyterman van Loo, het Rooms Catholijk Arme Ouden 
Kantoor (RCOAK, een van de oudste charitatieve instellingen van Nederland), 
het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSB Fonds, het Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en Amateurkunst en de Vereniging Nederlandse Organisatie voor 
Vrijwilligerswerk. Voor de tekst van het convenant zie de website van het project 
Lang leve kunst: www.langlevekunst.nl.

2  Hortulanus, Jonkers en Stuyvers (2012). Kunstbeoefening met ambitie.
3  Franssen en Vuyk (2013). Ouderen en cultuurparticipatie. 
4  Boekman 86, voorjaar 2011.
5  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1993). Ouderen voor ouderen.
6  CBS (2013). Bevolkingspiramide.
7  Zie Franssen en Vuyk, ibidem, p. 14.
8  Pots (2006). Cultuur, koningen en democraten, p. 326.
9  Ministerie van OCW e.a. (2013). Ouderen en cultuur, p. 1.
10   Zie Franssen en Vuyk, ibidem; Belfiore and Bennett (2007). Rethinking the social 

impact of the arts.
11   Bijvoorbeeld Van den Broek, De Haan en Huysmans (2009). Cultuurbewonderaars 

en cultuurbeoefenaars. 
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als amateur zonder enige professionele aspiratie  dan is de invloed van  
de vergrijzing weliswaar minder sterk zichtbaar, maar uit de cijfers blijkt  
nog altijd dat ook hier ouderen hun partijtje goed meeblazen. Van de  
6579 jarigen is 39% nog actief, tegen gemiddeld 47% van de leeftijdsgroe
pen van 2064 jaar.12 Als we in aanmerking nemen dat tegenwoordig de 
meeste mensen de 75jarige leeftijd in goede gezondheid halen en dat pas 
in de jaren daarna gezondheidsproblemen de maatschappelijke participatie 
in het algemeen bemoeilijken, dan mogen we aannemen dat de groep 6575 
jarigen qua actieve kunstbeoefening zich nauwelijks onderscheidt van het 
algemene beeld.13 Ook hier geldt dus: waarom dan toch juist deze doelgroep 
apart uitlichten, benaderen, ondersteunen?

In dit artikel wil ik deze scepsis serieus nemen. Ik wil daarom nagaan  
of er goede redenen zijn om ouderen als doelgroep van culturele instel
lingen apart aandacht te geven. Anders gezegd: onderscheidt de groep 
ouderen zich zodanig van het algemene publiek voor culturele instellingen 
dat een eigen benadering gerechtvaardigd is? Ik zal verschillende kenmer
ken van de doelgroep ouderen de revue laten passeren en nagaan of dit 
kenmerk de doelgroep wezenlijk onderscheidt van de groep volwassenen 
in het algemeen en zo ja of dit kenmerk aanknopingspunten bevat voor een 
toegespitste benadering van deze groep als potentiële cultuurparticipan
ten. Na de beantwoording van deze vraag zal ik nog even terugkeren op de 
meer algemene kwestie hoe gerechtvaardigd de recente aandacht voor deze 
doelgroep is.

Leeftijd
Ouderen zijn ouder dan het gemiddelde. Maar maakt hen dat ook anders 
dan het gemiddelde? Laat ik eerst proberen de term ouderen duidelijker te 
omschrijven. Wanneer is iemand een oudere? Een formeel breukpunt is de 
pensioenleeftijd: 65 jaar, de komende jaren langzaam opschuivend naar 67 
jaar. Zijn ouderen de 65plussers? Er zijn redenen om die grens te kritiseren 
als te formeel. Ten eerste is het de afgelopen jaren gebruikelijk geworden 
dat mensen voor hun 65ste stoppen met werken. De politiek begint daar nu 
tegengas aan te geven, maar het zal nog lang duren totdat iedereen pas met 
67 jaar met pensioen gaat. Op dit moment werkt van de 6165jarigen nog 
slechts een minderheid. En die groep werkt anders dan de jongeren. Hoewel 
er zeker toegewijde, zelfs fanatieke en succesvolle werkers tussen zullen 
zitten, is hun oriëntatie niet meer die van het opbouwen van een carrière. 
Dat lijkt me een opvallend kenmerk van de groep ouderen: hun levensoriën
tatie is anders: minder toekomstgericht en meer betrokken op het heden. 

In het algemeen zijn er twee zaken die volwassenen hevig bezighouden 
en die hun maatschappelijke rol bepalen: het werken aan een carrière en 
het opvoeden van kinderen. Wanneer deze twee zaken niet langer het leven 
sturen, komen mensen in een andere levensfase, waarin ze een nieuwe rol 
moeten aannemen en nieuwe zingevende activiteiten moeten vinden, veelal 
activiteiten die hen niet door de omstandigheden (gezin, werk) worden  
aangereikt, maar die ze zelf moeten kiezen. Gezin en carrière verliezen voor 
de meeste mensen hun belang rond het zestigste levensjaar. De kinderen 
zijn volwassen en hebben hun ouders niet meer echt nodig. In het werk is 
duidelijk geworden wat iemands grenzen zijn. Kinderen en werk kunnen 
mensen nog altijd bezighouden, maar ze zijn niet meer de allesbepalende 
factoren. Daarom wil ik voorstellen, net als Kim de Groote doet in een Duits 
onderzoek en aan wie ik het voorafgaande ook grotendeels heb ontleend,  
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de grens voor wie we als ouderen benoemen te leggen op 60 jaar.14 Ouderen  
zijn de volwassenen die niet meer voortgestuwd worden door de drang iets 
op te bouwen en niet meer vastzitten in de kaders die daarbij horen. Oude
ren moeten de zin van hun leven misschien wel voor het eerst in hun leven 
zelf bepalen.

Dit levert meteen een kenmerk op dat relevant is voor de cultuurparti
cipatie: de behoefte van ouderen om de dreigende leegte in het bestaan te 
vullen en zelf opnieuw zin aan het leven te geven. Wie midden in het leven 
staat met werk en gezin heeft minder behoefte om na te denken over wat de 
zin van alles is, zo hij daar al tijd voor zou hebben. Mensen in het spitsuur 
van het leven zijn ook notoir moeilijk te bereiken voor culturele instellingen. 
Als ze aan cultuur doen, dan is dat in het kader van de opvoeding van de 
kinderen of van hun werk. Voor zichzelf zoeken ze in hun schaarse vrije tijd 
vooral rust en ontspanning. Het ontbreekt hen niet alleen aan tijd om met 
kunst bezig te zijn, hun hoofd staat er ook niet naar. Zeker participatie aan 
vormen van hogere cultuur, die inspanning vragen en twijfels oproepen, past 
slecht bij deze groep. Maar als de zingevende kaders wegvallen, ontstaat er 
nieuwe ruimte in het leven, ruimte om voorbij de kaders te kijken. Cultuur
participatie in welke vorm ook komt in het zicht om die ruimte in te vullen. 

Homogeen is de groep zestigplussers overigens niet. Een belangrijke 
scheidslijn is die tussen de gezonde en hulpbehoevende ouderen. Tot 75 
jaar zijn de meeste mensen in onze samenleving gezond oud. Daarboven 
komen langzaamaan kwalen en gebreken het leven bemoeilijken. Ik richt mij 
hierna uitsluitend op de groep grotendeels gezonde ouderen. Is er iets dat 
een eigen benadering voor deze groep in het cultuurbeleid rechtvaardigt?  
Er is alle reden om ook de cultuurparticipatie van de 75plussers eens uit
voerig te bekijken, maar dat vraagt, denk ik, om een meer uitgebreide studie, 
omdat hier ook de eventuele therapeutische effecten van kunst in meege
nomen moeten worden. Een interessant thema, dat zeker, en ook een thema 
waarover we nog veel te weinig weten, maar juist dat is de reden dat ik het 
hier laat liggen.15 

Intussen stel ik vast dat er alvast één kenmerk is dat personen van  
60 jaar en ouder onderscheidt van volwassenen in het algemeen: hun om
standigheden doen vermoeden dat de vraag naar de zin van het bestaan hen 
meer bezighoudt dan de jongere volwassenen die teveel in beslag genomen 
worden door gezin en carrière om die vraag te kunnen stellen. Dat maakt 
hen in elk geval potentieel een kansrijke publieksgroep voor de culturele 
sector. Is niet met het wegvallen van de religie, kunst in onze samenleving 
het terrein geworden waar mensen het antwoord zoeken op zinvragen en 
troost vinden wanneer die antwoorden uitblijven? 16 

12  Van den Broek (2010). FAQs over kunstbeoefening in de vrije tijd, p. 14.
13   Vanwege deze gezondheidsknik, maar ook om andere redenen is de leeftijds

categorie 6579 die Van den Broek maakt in FAQs over kunstbeoefening in de vrije 
tijd minder gelukkig gekozen. Hieronder zal ik argumenteren dat wanneer we over 
ouderen en cultuurparticipatie spreken het zinnig is om twee leeftijdscategorieën 
te onderscheiden: 6075 en boven de 75.

14  De Groote (2012). Entfalten statt liften? 
15   In de praktijk gebeurt overigens al heel wat rond deze doelgroep. Vooral  

dementerende ouderen lijken met de kunsten goed bereikt te kunnen worden.
16   Deze these is in de jaren tachtig van de vorige eeuw welsprekend verdedigd  

door (onder anderen) de Duitse filosoof Odo Marquard, bijvoorbeeld in zijn boek  
Aesthetica und Anaesthetica (1989).



deathmetal  
drummer 
herman seuren (32),  
leraar Mens en Maatschappij

 
‘Ik was onlangs bij een concert van 
Kraftwerk in Eindhoven en toen ik 
daarover een berichtje op Facebook 
postte, kreeg ik heel verbaasde 
reacties. Als drummer in een band 
die death of trashmetal speelt, 
verwachten mensen dat kennelijk 
niet. Maar ik ben heel breed geïnte
resseerd in muziek. 

We zijn in 1998 begonnen met 
onze band Defcon One. De gitarist 
die een metalbandje wilde beginnen, 
kwam via mijn broer bij mij terecht. 
Met een zanger, nog een gitarist en 
een bassist hebben we in die be
gintijd heel veel live gespeeld. Rond 
2004 kakte het door studie, werk of 
kinderen een beetje in. Maar in 2006 
heb ik het samen met die eerste 
gitarist weer opgepakt. Met een an
dere zanger en bassist zijn we onder 
dezelfde naam verder gegaan. We 
spelen nu nauwelijks nog live, maar 
richten ons meer op het maken van 
albums. Het is wel jammer dat we 
dat vooral in eigen beheer moeten 
doen, terwijl we in de begintijd voor 
het maken van een demo wel bij een 
label terecht konden.

Ik ben ooit tijdens de muziekles 
gegrepen door de drums. Ik weet 
nog dat ik thuis kwam en nog steeds 
zat te trommelen. Ik heb toen zelf 
een drumstel gekocht en ben op les 
gegaan. Op een gegeven moment 
begon ik die lessen minder leuk te 
vinden. Het was toch vooral oefe
ningetjes doen. Ik vond het leuker 
om zelf muziek te schrijven en na te 
denken over welke rol je daarin als 
drummer speelt. Door veel samen 
te spelen werk je onwillekeurig toch 
aan je techniek. Je wilt je muziek be
ter laten klinken en dan denk je na 
over hoe je dat kunt bereiken. Ik heb 

later nog wel eens een aantal lessen 
genomen, maar je ontwikkelt je toch 
vooral door te doen.

Misschien had ik toen we be
gonnen wel de ambitie om door te 
breken. Inmiddels zie ik het spelen 
in Defcon One echt als hobby. Ik vind 
het tof om samen muziek te maken. 
Dat is wat ons allen bindt, hoewel 
de zanger inmiddels ook een goede 
vriend van me is geworden. We heb
ben nooit concessies willen doen. 
Misschien zijn we daardoor nooit 
echt groot geworden. Ik vind wel dat 
onze muziek nu meer kwaliteit heeft. 
In ons genre durf ik best te zeggen 
dat wij goed zijn. Tegelijkertijd denk 
ik wel eens na over hoe het zou zijn 
om een heel ander genre te spelen. 
Drummen in een jazzband lijkt me 
bijvoorbeeld ook wel tof.’

“ je wilt je muziek 
beter laten klinken 
en dan denk je na 
over hoe je dat kunt 
bereiken”
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Inkomen en vrije tijd
Wanneer je mensen vraagt waarom ze niet deelnemen aan het bonte geheel 
van activiteiten dat de kunstensector biedt, dan zijn de meest genoemde re
denen: geen tijd, geen geld (naast geen zin of: niets voor ons soort mensen).17 
Als we nu nagaan in hoeverre deze redenen gelden voor de groep ouderen, 
zoals zojuist omschreven, dan valt onmiddellijk op dat in elk geval tijd bij 
deze groep weinig kracht heeft. Ouderen hebben gemiddeld juist meer tijd. 
Gezin en carrière slokken hun tijd immers niet meer op. Ouderen hebben de 
tijd om dingen te doen waar ze vroeger niet aan toe kwamen. Dingen die niet 
te maken hebben met de eerste levensbehoeften, zoals kunst beoefenen en 
genieten. In dit opzicht is de oudere doelgroep ideaal voor de cultuursector. 

Inkomen is lange tijd wel een drempel geweest voor ouderen om te par
ticiperen aan cultuur. In de AOW zitten stond tot voor kort gelijk aan nette 
armoede: je hebt genoeg geld voor de basisbehoeften, maar er is nauwelijks 
ruimte voor luxe uitgaven en uitgaven voor cultuur mogen we rustig onder 
die laatste noemer scharen. Maar dat beeld is aan het kantelen. Oud zijn 
staat niet meer gelijk aan armoede.18 Veel ouderen hoeven niet meer alleen 
rond te komen van de AOW, maar hebben daarnaast een pensioen, spaar
geld en een eigen huis. 

Al deze feiten zijn overigens bekend en al vaker bediscussieerd in ver
band met de cultuurparticipatie van ouderen.19 Laat ik daarom een poging 
doen het beeld verder te nuanceren. 

De jongste groep ouderen (6065 jaar) heeft ofwel nog inkomen uit arbeid 
ofwel meestal een behoorlijke inkomensvoorziening, zoals een prepensioen of 
een uittredingsregeling. Voor de echte ouderen, zij die geboren zijn voor 1940, 
dus de mensen die nu 73 of ouder zijn, is de situatie dikwijls minder rooskleu
rig. Velen moeten rondkomen van AOW plus een klein pensioen, al zijn onder 
deze groep ook nog altijd behoorlijk wat mensen die in goeden doen verkeren.

De conclusie lijkt me gerechtvaardigd dat voor de groep ouderen tussen 
de 60 en 75 jaar, het argument geen geld voor cultuurparticipatie niet erg 
overtuigend is. Er zullen zeker nog ouderen zijn die zich geen luxe kunnen 
permitteren, maar voor de meesten in deze groep geldt dat ze over voldoen
de inkomen beschikken om culturele activiteiten te kunnen bekostigen. En 
deze groep zal de komende jaren nog toenemen, naarmate de vooroorlogse 
generatie uitsterft en er steeds meer ouderen komen met goede pensioe
nen dan wel eigen vermogen. Dus zowel qua tijd als inkomen zijn ouderen 
een interessante doelgroep voor culturele instellingen. Er is dan ook reden 
om kritisch te kijken naar de bestaande voordeelregelingen voor oude
ren, kortingspassen en dergelijke. Enkele decennia geleden toen dit soort 
regelingen in zwang kwam, waren er goede redenen voor. Ouderen hadden 
toen steeds vaker wel zin en tijd om aan cultuur te doen, maar niet het geld. 
Nu de inkomenspositie van ouderen zo verbeterd is, is het motief voor deze 
regelingen weggevallen. In elk geval zou de leeftijd waarop je er gebruik van 
kunt maken omhoog kunnen naar boven de 70 of zelfs 75 jaar. 

Ik ben op zoek naar redenen voor culturele instellingen om ouderen 
apart te behandelen. Op de kenmerken vrije tijd en inkomen steekt deze 
groep gunstig af bij het gemiddelde van de bevolking. Dat kan reden zijn  

17   Zie bijvoorbeeld de bijdrage aan het Jaarboek actieve cultuurparticipatie 2011  
van Van Eijck, Van Bree en Derickx.

18  SCP en CBS (2010). Armoedesignalement 2010. 
19  Zie bijvoorbeeld de bijdrage van Paul Schnabel in Lang leve kunst (2013).
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om juist met deze groep een intensieve binding aan te gaan. Ze hebben  
de cultuursector iets te bieden. Ouderen kunnen vrijwilligerswerk doen  
(dat gebeurt overigens al op enige schaal). En men kan ze vragen om eens 
een extra donatie te doen. 

Deze punten bieden echter geen aanknopingspunten voor een beleid om 
deze doelgroep extra tegemoet te komen. Dat geldt wel voor een afgeleide 
van het kenmerk vrije tijd. Ouderen hebben weliswaar meer vrije tijd dan ge
middeld, maar naarmate ze ouder worden, verschuift wel het tijdstip waarop 
ze over die tijd kunnen beschikken. Uit onderzoek blijkt dat ouderen minder 
graag ’s avonds de deur uitgaan en laat thuiskomen.20 Dit geldt vooral voor 
de groep boven de 75 jaar, maar ook bij de wat jongere ouderen speelt het 
mee. Degenen die niet in steden wonen, vinden vaak het tijdstip waarop cul
turele activiteiten plaatsvinden, de avond, een belemmering om eraan deel 
te nemen. Culturele instellingen die ouderen aan zich willen binden, zullen 
daarmee rekening moeten houden en meer activiteiten overdag of vroeg 
op de avond moeten organiseren. Het is trouwens niet ondenkbaar dat ook 
andere doelgroepen daarvan graag gebruik zullen maken. 

opleiding
In het onderzoek naar cultuurparticipatie is opleiding een van de belangrijk
ste parameters. De meerderheid van de bezoekers van culturele manifesta
ties is hoger opgeleid, blijkt steeds weer uit onderzoek. Dat geldt ook, maar 
in mindere mate, voor de beoefenaars van amateurkunst. Tegelijk weten 
we dat ouderen oververtegenwoordigd zijn in het cultuurminnend deel van 
de bevolking. En om dit plaatje te competeren heeft ook sekse invloed op 
cultuurparticipatie. Vrouwen zijn in het algemeen meer betrokken bij kunst 
dan mannen. Betekent dit nu dat de typische kunstliefhebber een oudere, 
hoogopgeleide vrouw is? Die conclusie gaat volgens mij te ver. 

Hier stuiten we op een vraagstuk dat nadere beschouwing waard is: de 
relatie tussen ouderen en opleiding. Is het niet juist zo dat onder ouderen, 
geboren voor 1953, het opleidingsniveau gemiddeld lager is dan algemeen 
onder de bevolking? De grote groei van deelname aan hoger onderwijs vond 
immers pas na 1953 plaats? Onder de huidige 60plussers zijn er dus nog 
velen die niet van die groei hebben kunnen profiteren. Vooral voor vrouwen 
werd het pas later gebruikelijk dat zij doorstromen naar het hoger onderwijs. 
Het kan daarom niet zo zijn dat het cultuurpubliek in hoofdzaak bestaat uit 
hoger opgeleide ouderen, want daarvan zijn er niet zoveel. Vooral oudere 
vrouwen, onmiskenbaar een belangrijk deel van de cultuurparticipanten, 
zijn in het algemeen minder hoog opgeleid. 

Dit werpt een nieuw licht op de algemene veronderstelling dat het 
publiek voor de kunsten voornamelijk bestaat uit hoger opgeleiden. Als die 
veronderstelling waar zou zijn, dan zouden oudere vrouwen massaal afwezig 
zijn bij culturele manifestaties en dat is onjuist. 

“ een groot deel van het oudere 
publiek ziet in cultuurparticipatie 
een tweede kanS om zich te 
ontwikkelen”
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Misschien moeten we verder kijken dan opleiding als het gaat om  
wat de interesse in kunst beïnvloedt. Een hogere opleiding correleert po
sitief met de belangstelling voor kunst, maar die correlatie zegt niets over 
causaliteit. Misschien is niet opleiding de doorslaggevende factor, maar  
dat waar opleiding een teken van is, namelijk intelligentie of meer algemeen 
het talent om te leren, nieuwe informatie op te nemen en te verwerken. Dat 
talent mogen we aanwezig veronderstellen bij degenen die hoger onderwijs 
gevolgd hebben. Maar het talent zit niet noodzakelijkerwijs alleen bij deze 
groep. Het kan ook aanwezig zijn bij degenen die door omstandigheden niet 
de gelegenheid hebben gehad om dit talent te gebruiken voor het volgen van 
hoger onderwijs, zoals het geval is bij een groot deel van de huidige groep 
zestigplussers en dan onder hen vooral de vrouwen.

Als niet opleiding de doorslaggevende factor is bij belangstelling voor de 
kunsten, maar het talent om bezig te zijn met intellectuele zaken zoals de 
kunsten, verklaart dat ook de bekende paradox van het cultuurbeleid, dat de 
groei van het aantal hoger opgeleiden in de tweede helft van de twintigste 
eeuw niet geleid heeft tot een duidelijke toename van het publiek voor de 
kunsten.21 Immers, het opleidingsniveau van de bevolking mag in de recente 
geschiedenis zijn toegenomen, het is niet aannemelijk dat dit ook geldt voor 
het intelligentieniveau. Ook toen de toegang tot een hogere opleiding voor 
veel mensen geblokkeerd was, waren er mensen met grote intellectuele 
vaardigheden en een interesse voor het onbekende. Het is heel goed moge
lijk dat zij hun talenten die ze via onderwijs niet konden ontplooien, ingezet 
hebben door zich met de kunsten bezig te houden. Aangezien opleiding en 
inkomen altijd sterk gekoppeld zijn geweest, deden zij dat vanwege de toe
gangsprijs misschien niet zozeer door bezoek aan theaters en concertzalen, 
maar als toegewijd beoefenaar van amateurkunst – koren, muziekensem
bles – of als lezers en als luisteraars. Het cliché van de Jordaanbewoner die 
een groot kenner van opera blijkt te zijn, past in dit beeld. 

Maar er zijn juist onder deze oudere generaties natuurlijk ook mensen  
die zonder formele opleiding toch een goede carrière gemaakt hebben en 
voor wie geld geen belemmering was om culturele manifestaties te bezoeken. 
Als we de blik nog eens speciaal richten op vrouwen, dan wordt de boven
staande redenering nog krachtiger. Onder de bezoekers van hogere vormen 
van kunst – tentoonstellingen, concerten en theatervoorstellingen – waren 
altijd al veel vrouwen, ook in de tijden dat een formele opleiding voor vrouwen 
niet mogelijk was of zelfs onwenselijk werd geacht. Voor vrouwen was lange 
tijd zich bezighouden met de kunsten een van de zeer weinige mogelijkhe
den om hun intellectuele talenten te ontplooien. In de statistieken tellen zij 
als lager opgeleid, maar dat zegt in het geheel niets over talent noch over 
hun maatschappelijke status. Ook veel vrouwen in de hoogste kringen waren 
laagopgeleid. Toen deze vrouwen hoger onderwijs gingen volgen, veranderde 
dat niets aan hun cultuurparticipatie. Zij bleven hun interesse in de kunsten 
volgen. Maar wel kwam uit de statistieken naar voren dat zich steeds minder 
lager opgeleiden voor de kunsten interesseerden. En dat de toename van 
hoger opgeleiden niet automatisch groei van de cultuurparticipatie betekent.

Er is nog een aspect aan deze complexe relatie tussen opleiding en 
leeftijd dat hier aandacht verdient. Onder de ouderen van nu bevindt zich 
zoals gezegd een flinke groep mensen, niet alleen vrouwen, die niet de kans 

20  Verté en De Mette (2010). Klaar? Actie! 
21  Zie De Haan en Van den Broek (2000). Cultuur tussen competentie en competitie. 
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hebben gekregen hun talenten te ontplooien in het hoger onderwijs. Deels 
heeft deze groep toch wel zijn weg naar de kunsten gevonden, maar deels 
ook niet. Het kwam er gewoon niet van. Nu gezin en carrière minder beslag 
leggen op hun tijd en energie, zijn er velen die alsnog de behoefte voelen 
hun talenten te ontplooien. Ik vermoed dat een belangrijk deel van het 
oudere publiek dat nu zijn weg zoekt in de kunsten, zowel passief als actief, 
gevormd wordt door mensen die in cultuurparticipatie een tweede kans zien 
om zich te ontwikkelen. 

 
subgroepen
Wat betekent dit alles nu voor de cultuurparticipatie van ouderen? Het  
belangrijkste lijkt mij dat we inzien dat de groep ouderen die betrokken is  
bij de kunsten of dat zou willen, uiteenvalt in verschillende subgroepen. 

De eerste (1) is de groep van hoger opgeleiden voor wie cultuurparti
cipatie een onderdeel van hun socialisatie heeft uitgemaakt. Zij doen aan 
cultuur, omdat dat volgens hen hoort. Voor de meesten van hen zal dit ook 
raken aan een innerlijke drijfveer, maar dat geldt niet noodzakelijkerwijs 
voor allen. Gekoppeld aan deze groep is een groep (2) lager opgeleide vrou
wen die het patroon van hun echtgenoten volgen, zo zij het al niet sturen. 
Deze groep bevat zowel vrouwen voor wie betrokkenheid bij de kunsten 
aansluit bij hun talenten en interesses (2a) als vrouwen voor wie dat minder 
het geval is, maar die vooral hun echtgenoot volgen (2b). 

Een derde groep (3) wordt gevormd door de lager opgeleiden die het zon
der formele opleiding toch gemaakt hebben in het leven en die aansluiting 
zoeken bij de groep bij wie zij qua opleiding en ouderlijk milieu niet horen, 
maar waar zij nu vanwege hun status toch bij willen horen. Hun motivatie 
om zich met de kunsten bezig te houden kan zowel extrinsiek als intrinsiek 
zijn. Extrinsiek wanneer het hen alleen gaat om de status die verbonden is 
met cultuurparticipatie, intrinsiek wanneer de kunsten ook een innerlijke 
snaar raken en aansluiten bij talenten en interesses waarvoor hun carrière 
hen geen tijd en ruimte liet.

Ten slotte zijn er groepen van zowel hoger opgeleiden (4) als lager opge
leiden (5) die in hun leven lange tijd geen kans hadden om hun talenten in de 
kunsten te ontwikkelen, maar die, op leeftijd gekomen, aan deze talenten nu 
ruim baan willen geven. 

Uiteraard is er onder ouderen ook een grote groep – in de lijn van mijn 
beschouwing vermoedelijk voornamelijk laagopgeleid – die nooit belang
stelling had voor de kunsten en deze ook als oudere niet heeft. Deze groep 
kan hier buiten beschouwing blijven. 

Het ouderenpubliek is vanwege de complexe relatie tussen opleiding en 
talenten dus bepaald niet homogeen. Culturele instellingen doen er goed aan 
zich dat te realiseren en er consequenties uit te trekken. Vooral de groepen 4 
en 5 bieden kansen. Deze zijn denk ik nog lang niet volledig betrokken bij de 
kunsten. Er zijn ongetwijfeld nog veel ouderen die wel belangstelling hebben 
voor de kunsten, maar nog niet de stap naar participatie gezet hebben. 

Hoe deze twee groepen te bereiken? Educatieve activiteiten lijken hier 
het middel. Veel culturele instellingen richten hun educatieve activiteiten 
nog in de eerste plaats op jongeren. Ze zouden er goed aan doen om oude
ren nadrukkelijk in hun educatieve beleid op te nemen. Belangstelling en 
talent zijn voorwaarden om van kunst te kunnen genieten, maar gebrek aan 
kennis en vaardigheden kunnen verhinderen dat deze tot ontplooiing komen. 
We zien nu al dat het oudere publiek in groten getale afkomt op inleidingen 



dichtersclub

Maria Ros (59),  
ambulant hulpverlener

 
‘Als kind was ik altijd al met taal 
en gedichten bezig. Dan vroeg ik 
aan mijn moeder wat er rijmde op 
school. Jool, was dan haar antwoord. 
En dan werd ik boos, omdat ik dat 
een dom woord vond. Als kind had 
ik al het gevoel welke woorden in 
een gedicht goed bij elkaar pasten. 
Ik schreef bij allerlei gelegenheden 
gedichten. Kennelijk was dat een 
manier voor mij om me uit te druk
ken. Later heb ik daar heel lang niets 
mee gedaan. Maar op een gegeven 
moment begon het toch weer te 
kriebelen. Toen heb ik een cursus 
Creatief schrijven gevolgd bij de LOI. 
Daarin leerde ik meer over dingen 
als metrum en allerlei vormen van 
gedichten. Toen ben ik ook bij een 
schrijfgroep gegaan. 

Het schrijven van gedichten ging 
me best makkelijk af. Maar in de 
schrijfgroep draaide het voorname
lijk om proza en korte verhalen. Voor 
poëzie leken ze minder gevoelig, dat 
sloeg niet echt aan. Toen ik vorig jaar 
geleden aan de Turing gedichten
wedstrijd meedeed, kreeg ik eerst 
bericht dat ik van de ruim 10.000 in
zendingen bij de beste duizend zat. 
Dat vond ik al een aardige prestatie. 
Vervolgens hoorde ik dat ik één van 
de beste honderd was en uiteindelijk 
in de top tien. Dat was natuurlijk 
prachtig, maar ik bleef ook twijfel 
houden. Blijkbaar is er iets in mijn 
gedichten wat anderen aanspreekt, 
maar ik weet zelf niet wat dat is. 
Graag zou ik willen weten waardoor 
iemand een gedicht mooi vindt. 

Daarom heb ik me aangesloten 
bij de Dordtse dichters. Dat is een 
clubje mensen, waar bijvoorbeeld 
ook de stadsdichter van Dordrecht 
lid van is. Eens in de drie weken 
komen we bij elkaar. Telkens spre

ken we dan een thema af voor de 
volgende bijeenkomst. Pas hadden 
we bijvoorbeeld het thema tragiek. 
Je print je gedicht op papier, ver
volgens draag je het voor en daarna 
bespreken we het. Ook krijgen we 
via de stadsdichter af en toe op
drachten. Bijvoorbeeld om je in het 
Merwesteinpark te laten inspireren 
door een boom. Die bijeenkomsten 
vind ik heel leerzaam en motiverend. 
Ik ga er meer door dichten, omdat je 
sneller in een soort dichtersmood 
komt. Anderen in de groep hebben al 
bundels op hun naam staan, ik hoef 
dat niet zo nodig, tenminste nu nog 
niet. Ik wil vooral beter worden en de 
poëzie nog meer doorgronden.’

“ graag zou ik willen 
weten waardoor 
iemand een gedicht 
mooi vindt”
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bij toneelstukken, rondleidingen in musea en graag kunstcursussen volgt 
(zowel gericht op kennis als op actieve beoefening). De eerder genoemde 
behoefte aan zingeving speelt daarbij uiteraard een voorname rol. 

Bij educatieve activiteiten met en voor ouderen moet wel rekening 
gehouden worden met een zeer heterogene groep. Dat geldt vooral voor de 
groep mensen die pas op latere leeftijd ertoe komen de drempel van een 
kunstinstelling te overschrijden. Voor sommigen is alles nieuw. Anderen 
hebben op eigen gelegenheid de kunsten al verkend, maar missen als auto
didact formele kennis. Ook uit het al genoemde Duitse onderzoek van Kim 
de Groote, dat zich speciaal richtte op de behoeften van ouderen die zich als 
amateur verder in een kunstdiscipline willen bekwamen, kwam naar voren 
dat kunsteducatie voor ouderen een vak apart is. De docent zal zich terdege 
moeten verdiepen in de voorgeschiedenis van zijn late pupillen.22 

Door te voldoen aan de behoefte aan cultuureducatie bij ouderen ver
vullen culturele instellingen een grote maatschappelijke functie. Het gaat 
daarbij immers niet uitsluitend om een privébehoefte aan zingeving. Door te 
participeren in de kunsten nemen ouderen ook deel aan het maatschappelijk 
leven. Ze verlaten het huis, komen uit hun privésfeer, ontmoeten anderen, 
delen hun interesses en spreken met elkaar over de dingen die de kunsten 
hun aanreiken, dingen die naar de aard van de kunsten niet uitsluitend 
betrekking hebben op persoonlijke zaken, maar ook de publieke zaak raken. 
Cultuurparticipatie van ouderen heeft verschillende effecten op persoonlijk 
vlak: ouderen worden actiever, dat houdt ze gezonder en maakt ze gelukkiger, 
maar het draagt ook bij aan het actief burgerschap van deze groep.23 Actief 
burgerschap bevorderen is dat niet bij uitstek een taak van culturele instel
lingen? De ondertekenaars van het convenant vinden dat in elk geval wel.

de toekomst
De trend dat ouderen via cultuurparticipatie hun horizon zoeken te ver
groten, zal nog enige tijd voortduren, maar hij is niet onbegrensd. Er zijn 
redenen om aan te nemen dat over tien, twintig jaar de piek bereikt zal zijn. 
Tegen die tijd zal het publiek, vooral het oudere publiek, van de kunsten 
veranderd zijn. 

De huidige grote gemêleerdheid van het oudere publiek voor de kunsten 
komt voort uit het feit dat hoger onderwijs zoals eerder beschreven voor de 
huidige 60plussers niet vanzelfsprekend was. Latere generaties konden er
van profiteren dat onder druk van het heersende meritocratische ideaal een 
beweging is ontstaan om iedereen zoveel mogelijk naar zijn talenten onder
wijs te laten volgen.24 Die beweging is in hoge mate geslaagd. Opleiding naar 
talent is voor vrijwel iedere jongere bereikbaar geworden, afgezien wellicht 
van allochtone jongeren van wie het talent door allerlei andere factoren 
in de schoolcarrière nog niet altijd zichtbaar wordt. Maar ook deze groep 
is gestaag met een inhaalslag bezig. Gevolg is onder meer dat het aantal 
hoogopgeleiden in de samenleving sterk is toegenomen. Van de beroepsbe
volking is nu 35% hoogopgeleid.25 De verwachting is dat dit getal nauwelijks 
meer zal toenemen. 

Als we deze bevindingen projecteren op het toekomstige publiek voor de 
kunsten, dan zal dit publiek qua opleiding in elk geval veel minder heterogeen 
zijn dan nu het geval is. Ook onder het oudere publiek zullen nauwelijks nog 
laagopgeleiden aan te treffen zijn. De noodzaak van specifieke educatie voor 
deze doelgroep zal dus weer verdwijnen. Er zullen ook in de toekomst nog 
ouderen zich met cultuur gaan bezighouden die daar eerder in hun leven niet 
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aan toekwamen, maar die groep is wel goed opgeleid en behoorlijk algemeen 
ontwikkeld. Voor hen moet de aansluiting met wat de kunsten bieden niet al 
te lastig zijn. Geld zal zoals we al zagen ook geen belemmering vormen. 

Wat eventueel wel in de weg zou kunnen staan is dat een groot deel van 
deze groep in de periode van actieve beroepsuitoefening gewend is geraakt 
aan veel vrijheid en zelfstandigheid. Ze konden leven en werk vaak behoor
lijk naar eigen inzicht inrichten. Het is de vraag of dat niet gaat botsen met 
de vaak passieve houding die de cultuurwereld van zijn publiek verwacht. 
De cultuursector is extreem aanbodgericht. Dat geldt voor zowel het aanbod 
van professionele kunstinstellingen als theaters, concertzalen en musea, 
als het aanbod van instellingen voor amateurkunst. Ik vermoed dat als men 
in de toekomst het publiek van oudere hoogopgeleiden wil blijven boeien, 
dat moet veranderen. Instellingen doen er goed aan om zich te beraden 
hoe men het oudere publiek van de toekomst meer inspraak kan geven. 
Sommige theaters werken nu met jongerenpanels die men betrekt bij de 
samenstelling van het programma. De ouderen van straks (en deels nu ook 
al) zouden van die vorm van participatie ook wel eens zeer gecharmeerd 
kunnen zijn. Mijn advies aan kunstinstellingen is daarom: betrek het publiek 
veel meer dan nu het geval is bij het voorbereidende werk, laat ze niet alleen 
proeven van het eindproduct, maar nodig ze uit in de keuken en geef ze daar 
zelfs een taak. Alleen dat garandeert een duurzame betrokkenheid. 

Bovenstaande betekent natuurlijk niet dat ik vind dat culturele instellin
gen zich in de toekomst uitsluitend op de hoogopgeleiden moeten richten. 
Integendeel, het bevat juist de waarschuwing dat bij ongewijzigd beleid het 
publiek voor culturele instellingen nog veel exclusiever zou kunnen worden 
dan nu al het geval is. Dat zou maatschappelijk gezien rampzalig zijn – ik 
kom daar nog op terug – en bovendien geen recht doen aan de maatschap
pelijke betekenis van de kunsten. Want kunst beoefenen en kunst genieten 
zijn wel gerelateerd aan intelligentie en opleiding, maar daarmee niet vast 
verbonden. Sommige kunst vereist inderdaad een bepaald intelligentieni
veau. Die kunst is waarschijnlijk oververtegenwoordigd in het aanbod van 
professionele instellingen. Maar dat betekent niet dat kunst uitsluitend voor 
de groep met meer intellectueel talent waarde kan hebben. 

Ik ben ervan overtuigd dat kunst in elk leven een rol kan spelen, bij men
sen van allerlei slag, talent en interesse. Kijk maar naar hoe kinderen met 
kunst omgaan. Natuurlijk zie je daar niveauverschillen, maar het is niet zo 
dat alleen de slimme kinderen plezier beleven aan kunst. Dat is bij volwas
senen niet anders. Alleen zien we hier de tweedeling dat de gesubsidieerde 
kunst vooral hoger opgeleiden aanspreekt en de andere delen van de bevol
king in hun culturele behoeften bediend worden door de commerciële aan
bieders van kunst (die dan vaak ‘populair’ heet). Dat er verschil in aanbod is 
voor verschillende doelgroepen is vanuit mijn redenering welhaast onver
mijdelijk. Maar niet dat dit aanbod zo keurig verdeeld is tussen gesubsidi
eerd en nietgesubsidieerd. Gesubsidieerde instellingen dienen zich meer 
rekenschap te geven van de verscheidenheid van het publiek, zodat ouderen 
en jongeren, intellectueel of niet, er iets van hun gading kunnen vinden en 
zich erbij betrokken kunnen voelen.

22  De Groote, ibidem.
23  Cohen in Verté en De Mette, ibidem.
24   In Nederland hebben vooral Tsjalling Swierstra en Evelien Tonkens zich met  

dit thema beziggehouden. Zie bijvoorbeeld hun bijdrage in Tegenwicht (2013). 
25  Ik ontleen dit getal aan Schnabel , ibidem.
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publieke steun
Die betrokkenheid zullen de kunsten in de toekomst hard nodig hebben. 
Want het zojuist geschetste effect van de meritocratische beweging heeft 
ook buiten de cultuur gevolgen. Op het ogenblik is de zich aftekenende 
tweedeling tussen hoog en laagopgeleiden een belangrijk thema in de 
sociale wetenschappen. Hun beide leefwerelden blijken steeds meer uit 
elkaar te groeien. Hoogopgeleiden leven langer en gezonder,26 hebben meer 
politieke invloed en meer vertrouwen in de politiek,27 en verschillen van 
laagopgeleiden in tal van voorkeuren, van televisieprogramma’s tot en met 
de voornamen van hun kinderen.28 

Dat hoogopgeleiden meer betrokken zijn bij de kunsten dan laagopge
leiden, leek lange tijd iets uitzonderlijks, iets waar kunstinstellingen zich 
zorgen over moesten maken. Intussen is duidelijk geworden dat dit ver
schil deel uitmaakt van een bredere segregatie die zich in de samenleving 
voltrekt.29 Het blijkt bovendien moeilijk deze trend te keren. Als intelligentie 
inderdaad een bepalende factor is, zoals ik hierboven beweerde, dan is ook 
niet te verwachten dat dit zal lukken. 

Kunstinstellingen zullen ermee geconfronteerd worden dat hun publiek 
steeds meer zal bestaan uit een bepaald deel van de bevolking. Zorgelijk is 
dat dit deel van de bevolking niet de meerderheid vormt. Dat kan zich uiten 
in een afnemende politieke steun voor kunstsubsidies. Zolang het hoogop
geleide deel de politiek nog stevig domineert, zoals Bovens en Wille voor het 
heden aantoonden,30 zal die steun blijven. Maar we hebben al gezien dat 
die dominantie geenszins vanzelfsprekend is. Voor politici die de stem van 
andere dan de hoogopgeleide burgers trachten te winnen – of ze nu eigen 
populistische bewegingen aanvoeren of deel uitmaken van de brede volks
partijen – is morrelen aan de overheidssteun voor de kunsten een gemak
kelijk middel om te scoren. Je kunt voorspellen dat het politieke draagvlak 
voor kunstsubsidies in de toekomst smaller wordt, zeker wanneer kunstin
stellingen er niet in slagen hun publiek te verbreden. 

Hoe dan ook zullen culturele instellingen het in de toekomst meer van 
hun publiek moeten hebben. In dit artikel meen ik te hebben aangetoond 
dat de instellingen er goed aan doen in elk geval de komende tien jaren de 
ouderen in dat publiek te koesteren. 

besluit
Ten slotte wil ik nog even stilstaan bij de vraag waarom er nu plotseling 
zoveel aandacht is voor de cultuurparticipatie van ouderen. 

Als we kijken naar de verschillende pleidooien die recentelijk hiervoor 
gevoerd zijn, dan vallen een paar dingen op. Ten eerste staan de meer  
praktische overwegingen zoals uitgewerkt in dit artikel, zelden voorop.  
De argumenten zijn eerder ideologisch van aard. Lees bijvoorbeeld het begin 
van het convenant. De uitgangspunten bevatten vooronderstellingen over  
de heilzaamheid van cultuur, verwijzingen naar cultuurparticipatie als uni
verseel recht en als vorm van burgerschap en een lofzang op de ouderdom. 

Ten tweede valt op dat degenen die deze pleidooien voeren, meestal zelf 
deel zijn van de groep waarover ze spreken. Het is niet zo dat er onder jon
geren een beweging is opgekomen die zich zorgen maakt over de mogelijke 
achterstelling van ouderen in de cultuursector. Het zijn de 60plussers zelf 
die zich roeren. Zij deden dat eerder trouwens al in de media met Omroep 
Max en in de politiek met de partij 50Plus. De 60plussers vragen aandacht 
voor zichzelf, nu dus ook in de cultuursector. 
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De verklaring voor dit alles is een cliché, maar daarom niet minder waard  
om bij stil te staan. Wat we horen, is de stem van de babyboomgeneratie.  
Het is deze generatie die het thema vergrijzing agendeert. Kenmerk van 
deze generatie is dat ze groot is. Dat maakt de babyboomers al direct  
opvallend. Dat was zo toen ze twintig waren en dat is nu zo, nu ze boven  
de zestig zijn. Maar er is nog een tweede kenmerk dat deze generatie bij
zonder maakt: het is ook de generatie die als eerste geprofiteerd heeft van 
de meritocratische beweging. Wie het van deze groep in zich had, is goed 
opgeleid. Afkomst vormde geen belemmering meer voor toegang tot hoger 
onderwijs. Anderszins was afkomst echter nog wel een obstakel. De baby
boomgeneratie moest op eigen kracht het ouderlijk milieu ontstijgen – voor 
hen geen kruiwagens en behulpzame old boys netwerken – en daardoor is 
het een generatie geworden van selfmade mannen en vrouwen. De generatie 
van de maakbaarheid. Wat zij in hun eigen leven meemaakten – dat je je 
kansen moet pakken en het leven naar je hand kunt zetten – hebben zij tot 
een levensfilosofie ontwikkeld. Die filosofie dragen ze uit, ook nu ze lang
zamerhand met pensioen gaan en zich voorbereiden op een leven buiten 
de officiële machtsstructuren. Een van hun projecten nu is: de ouderdom 
vormgeven. 

Wel, daar lijkt me weinig op tegen. Oud worden zoals we dat tegenwoor
dig meemaken, is grotendeels een terra incognita. Het ontwikkelen van 
nieuwe manieren van oud worden is nodig. Dat de cultuursector daarbij kan 
helpen lijkt me een zeer verantwoorde veronderstelling. Dat de cultuursec
tor daar zelf ook wel bij kan varen, is mijn voornaamste conclusie. 

26   Bruggink (2009). Ontwikkelingen in (gezonde) levensverwachting naar  
opleidings niveau.

27  Bovens en Wille (2011). Diplomademocratie. 
28  Elchardus (2004). We lopen een culturele revolutie achter.
29   ‘De nieuwe apartheid’ kopte NRC Handelsblad boven een interview met  

de Vlaamse socioloog Mark Elchardus die zich hiermee uitvoering heeft  
beziggehouden (Vlasblom 2011).

30  Bovens en Wille, ibidem.
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