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In dit artikel staat het genderaspect in de vrije tijd centraal. Onder twintig zowel
Bulgaarse als Nederlandse vrouwen is onderzocht op welke wijze hun
vrijetijdsbesteding wordt beïnvloed en eventueel wordt beperkt. Het doel van het
onderzoek is inzicht te krijgen in de invloed, het effect en de beperkingen van vier
factoren voor de vrijetijdsbesteding van Nederlandse en Bulgaarse vrouwen. Het
onderzoek is uitgevoerd door middel van semigestructureerde interviews. Hieruit
blijkt dat beide groepen vrouwen een beperking ervaren in termen van hoeveelheid
vrije tijd. De aanwezigheid van mannen en het voldoen aan het schoonheidsideaal
dat wordt gereproduceerd in de media, worden alleen door de Bulgaarse vrouwen als
beperkend ervaren. 

1 | Inleiding

Vrije tijd speelt een belangrijke positieve rol in de lichamelijke en psychologische ontwikkeling
van mensen (Roberts 2006). Echter, uiteraard zijn de mogelijkheden hiertoe niet voor ieder-
een gelijk. In de literatuur (zie bijvoorbeeld Aitchison 1998, Henderson 1996, Jackson en
Henderson 1995) is veelvuldig aandacht besteed aan de verschillen tussen mannen en vrou-
wen. Deze genderverschillen worden vaak beschreven in termen van beschikbare tijd, toegan-
kelijkheid en culturele en sociale invloeden en normen (Roberts 2006). Veelal wordt gesteld
dat vrouwen meer beperkingen ondervinden in hun vrijetijdsbesteding en de ervaringen die
zij hier opdoen dan mannen (Jackson en Henderson 1995; Jackson 2005). Vrouwen combine-
ren hun vrijetijdsactiviteiten vaker met huishoudelijke taken en de zorg voor kinderen. Dit
leidt ertoe dat de scheiding tussen vrije tijd en verplichtingen minder duidelijk is, vooral voor
moeders. Het feit dat moeders sommige vrijetijdsplekken beschouwen als plekken waar zij te-
vens hun huishoudelijke taken kunnen uitvoeren, denk bijvoorbeeld aan winkelcentra, zorgt
ervoor dat in deze vrijetijdsplekken de identiteit van deze vrouwen als zijnde moeders herbe-
vestigd wordt (Scraton en Watson 1998). De combinatie van huishoudelijke verplichtingen en
zorg voor de kinderen kunnen hierdoor grenzen stellen aan de mogelijke vrijetijdservaringen
van vrouwen. Daarom wordt gender vaak als een factor gezien die van invloed is op de bele-
ving van de vrije tijd. Verschillen ten aanzien van de ervaringen in de vrije tijd zijn bovendien
ingebed in heersende normen en opvattingen. In veel Zuid-Oost-Europese landen zijn ideeën
over mannelijkheid van invloed op de vrijetijdsbesteding van vrouwen (Ateljevic en Hall
2007). Ateljevic laat enerzijds duidelijk zien hoe de ’performance van vrouwelijkheid’ in Kroa-
tië door mannen gecontroleerd wordt en hoe vrouwen dit accepteren. Anderzijds kan ook de
aanwezigheid van mannen van invloed zijn op de vrijetijdsbesteding van vrouwen. De vraag is
of en in welke mate de hiervoor genoemde beperkingen gelden voor vrouwen uit verschillen-
de landen.

Dit artikel is gericht op het verkrijgen van inzicht in het genderaspect van vrije tijd en de
mogelijke beperkingen hiervan. Meer in het bijzonder wordt ingegaan op de aspecten veilig-
heid, de rol van massamedia, de verwachtingen van het vrouwelijk lichaam en de verwachtin-
gen van mannen met betrekking tot de vrije tijd van vrouwen. Het doel van het onderzoek is
inzicht te krijgen in de invloed, het effect en de beperkingen van deze factoren voor de vrije-
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tijdsbesteding van Nederlandse en Bulgaarse vrouwen. Er is gekozen om de vrijetijdsbesteding
van vrouwen in Nederland en Bulgarije te vergelijken. De verwachting is dat de beperkende
factoren in de vrijetijdsbesteding van vrouwen in Bulgarije afwijken van die van Nederlandse
vrouwen, vooral waar het gaat om de invloed van mannen op de vrijetijdsbesteding van vrou-
wen. 

2 | Vrijetijdsbesteding en vrouwen, theoretisch verkenning

Publieke ruimten zoals cafés, bars, discotheken, bioscopen en winkelcentra bieden een grote
verscheidenheid aan vrijetijdsactiviteiten voor vrouwen en mannen. Ruimte wordt gezien als
sociaal geconstrueerd en is continu aan veranderingen onderhevig door de dynamische socia-
le relaties die worden gevormd en bestreden in die ruimten door de verschillende gebruikers
(cf. Scraton en Watson 1998; Aitchison 1998). De betekenis van plaatsen wordt gevormd
door culturele normen en waarden en omgekeerd, culturele normen en waarden worden
aangepast als gevolg van ervaringen en praktijken in deze plaatsen (Rosaldo 1993). In deze
ruimten worden bepaald gedrag en bepaalde activiteiten  beschouwd als passend bij en ty-
pisch voor vrouwen, terwijl andere activiteiten worden beschouwd als niet-passend. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit Deem’s (1986) studie naar de vrije tijd van vrouwen in Milton Keynes (UK).
Deem laat zien dat de angst voor geweld, de macht van mannen over vrouwen en de ideeën
over waar vrouwen wel en niet naar toe moeten gaan, de mogelijkheden van vrouwen beper-
ken. De mogelijkheden en beperkingen zijn van invloed op de keuzes die vrouwen maken, de
plaatsen die ze bezoeken, het gedrag dat zij hebben en de kleding die zij dragen. Hierbij zijn
de massamedia van belang omdat zij een belangrijke rol spelen in de productie en reproductie
van de beeldvorming over vrouwen in termen van schoonheid, gedrag en omgangsvormen. In
modemagazines en televisieprogramma’s wordt veelvuldig verwezen naar normen ten aan-
zien van man-vrouw relaties, kledingcodes en geaccepteerd gedrag (Ganju et al. 2010;. Wil-
cox en Laird 2002). Cornell (in Fahlander en Oestigaard 2004) stelt dat binnen het dominante
discours een schoonheidsideaal geldt waarbinnen het vrouwelijk lichaam wordt beschouwd
als onderdanig aan de man. Bovendien domineren slanke rolmodellen in de media waardoor
dit ook de beeldvorming ten aanzien van het vrouwelijk lichaam bepaalt (McRobbie 1997). 

Daarnaast hebben massamedia invloed op de opvattingen en ideeën over ruimtes en
plaatsen. Ze zijn immers een bron van informatie waar bepaalde betekenissen en waarden
van ruimten, plaatsen en omgevingen worden geproduceerd (Burgess 1990). De keuze voor
bepaalde vrijetijdsactiviteiten is verder afhankelijk van de mate waarin vrouwen zich al dan
niet veilig voelen in bepaalde vrijetijdsomgevingen. In hun vrije tijd kunnen vrouwen hun ge-
drag aanpassen door bijvoorbeeld te kiezen voor bepaalde ruimtes (minder slecht verlicht) of
soorten vervoer (auto in plaats van fiets) om op die wijze onveilige situaties te vermijden. Dit
geldt vooral voor de avonden, wanneer vrouwen zich over het algemeen minder veilig voelen
(Green 2006; Chasteen 1994). Dit gevoel van veiligheid is sterk gerelateerd aan het feit of
vrouwen zich thuis voelen op bepaalde plekken (Peters 2011). 

Een laatste aspect heeft te maken met de wijze waarop het lichaam van de vrouw een rol
speelt in de productie en reproductie van waarden en normen. Ateljevic en Hall (2007) stellen
dat het lichaam is geconstrueerd en aangepast om te ’performen’ binnen het dominante
maatschappelijk discours. Genderrelaties  worden geproduceerd en gereproduceerd binnen
en in interactie met dit dominantie discours.  Het is van belang inzicht te krijgen wanneer en
op welke manier vrouwen beperkt zijn in hun vrije tijd en hoe het lichaam, als een ’agent’,
hierbij een rol speelt. 

VRIJE TIJD VANUIT EEN GENDERPERSPECTIEF
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In de beschrijving van de resultaten wordt ingegaan op de beperkingen ten aanzien van vei-
ligheid, massamedia, de verwachtingen van het vrouwelijk lichaam en de verwachtingen van
mannen in relatie tot de vrije tijd van vrouwen. Eerst volgt echter een korte beschrijving van
de gebruikte onderzoeksmethode.

3 | Methoden

Door middel van kwalitatief onderzoek in 2010-2011 in twee landen, Nederland en Bulgarije,
is inzicht verkregen in de manier waarop vrouwen hun vrije tijd besteden, hoe zij hun vrije
tijd ervaren en welke beperkingen zij hierbij ondervonden. Er zijn semigestructureerde inter-
views gehouden met twintig vrouwen: tien vrouwen uit Bulgarije en tien vrouwen uit Neder-
land. De leeftijd van de vrouwen varieert van18 tot 35 jaar. De vrouwen verschillen verder in
termen van opleiding, sociale klasse en burgerlijke staat.

De interviewvragen hebben betrekking op de ideale vrijetijdsbesteding van de vrouwen,
de plekken waar ze heen gingen en met wie zij hun vrije tijd doorbrachten. Verder zijn vra-
gen gesteld over de perceptie van veiligheid in de vrije tijd, verwachtingen ten aanzien van
het lichaam en schoonheid en de perceptie ten aanzien van de invloed van massamedia en,
meer specifiek, of en hoe zij denken dat massamedia hun uiterlijk en gedrag beïnvloeden. Tot
slot is gevraagd naar hun mening ten aanzien van de invloed van anderen op hun vrijetijdsge-
drag om zo inzicht te krijgen of en hoe hun gedrag werd beïnvloed.

De vragen zijn opgesteld in het Engels en de interviews met de Nederlandse vrouwen zijn
gehouden in het Engels. Echter, vanwege het feit dat de meeste Bulgaarse geïnterviewde
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Tabel 1 Persoonskenmerken van respondenten

Respondent Nationaliteit Leeftijd Opleiding Sociale klasse Burgerlijke st.
Adriana Bulgaars 25 Bezig met bachelors Middel Ongehuwd
Albertien Nederlands 28 Bezig met masters Hoog Verloofd
Ani Bulgaars 27 Bezig met masters Middel Ongehuwd
Alissa Nederlands 35 bachelors Middel Gehuwd
Antoana Bulgaars 35 Masters Middel Gescheiden
Antonia Bulgaars 24 Masters Middel Verloofd
Chantal Nederlands 27 Bezig met masters Middel Ongehuwd
Ineke Nederlands 24 Bezig met masters Middel Ongehuwd
Isabel Nederlands 21 Bezig met bachelors Middel Ongehuwd
Jacomijn Nederlands 21 Bezig met bachelors Middel Ongehuwd
Kirsten Nederlands 23 Bezig met bachelors Middel Ongehuwd
Linda Nederlands 25 Bezig met masters Middel Ongehuwd
Maaike Nederlands 23 Bezig met masters Middel Ongehuwd
Maria Bulgaars 30 Masters Middel Gehuwd
Mariana Bulgaars 35 Masters Middel Gehuwd
Maya Bulgaars 27 Middelbare school Laag Ongehuwd
Rebecca Nederlands 23 Bezig met masters Middel Ongehuwd
Vasilka Bulgaars 24 Bezig met bachelors Middel Ongehuwd
Yanka Bulgaars 34 Middelbare school Laag Gehuwd
Zlatka Bulgaars 27 Bachelors Middel Ongehuwd
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vrouwen geen vloeiend Engels spraken en zij zich prettiger voelden als zij in het Bulgaars
konden praten, zijn de vragen vertaald en gesteld in het Bulgaars. De interviews zijn op band
opgenomen. Hierna zijn de gegevens uit de interviews met de Bulgaarse vrouwen vertaald
naar het Engels. Alle interviews zijn uitgeschreven en vervolgens geanalyseerd door middel
van thematisch codering in verschillende rondes.

4 | Resultaten en discussie

Bulgaarse vrouwen 
De Bulgaarse vrouwen ondernemen een verscheidenheid aan vrijetijdsactiviteiten op diverse
plekken: bezoek aan wellness- en beautysalons of bezig zijn met schoonheidsactiviteiten
thuis, bijeenkomsten met vrienden, het lezen van boeken en tijdschriften en het kijken naar
televisie. Het bezoeken van wellness- en beautysalons wordt gezien als een belangrijke en
leuke vrijetijdsbesteding. De Bulgaarse respondenten noemen verder specifieke cafés, bars,
clubs en disco’s als vrijetijdsplekken waar ze ’een leuke tijd konden beleven’ en waar ze ande-
re mensen ontmoeten. Dansen en drinken worden genoemd als typische activiteiten in deze
plekken. De meeste vrouwen zijn bezorgd over het gebrek aan vrije tijd en geven aan dat ze
graag meer vrije tijd zouden hebben. Het drukke dagelijkse leven met verschillende verant-
woordelijkheden en het feit dat ze vinden dat ze in een hectische en stressvolle tijd leven,
blijken belemmeringen om dit te realiseren. Plekken die als onaangenaam worden beschreven
zijn drukke discotheken, voetbalstadions, plaatsen voor extreme vrijetijdsactiviteiten zoals
bungy jumping, casino’s en bepaalde bars en clubs. Deze plekken worden beschreven als
’niet geschikt voor vrouwen’ en ’verdachte plekken’. Vasilka beschrijft dit als volgt:

“Niet dat ik niet graag kom op plaatsen met veel mensen, maar ik krijg dan meer
stress: Ik moet oppassen voor mijn portemonnee en ik moet opletten dat mijn
telefoon niet wordt gestolen, ik moet ook voorzichtig zijn bij wat ik drink. Ik heb
gehoord over gevallen waarin bepaalde drugs werden gevonden in drankjes van
meisjes. Dus  ja, ik vermijd overvolle plekken.”

Veiligheid
Vooral casino’s, en in mindere mate, bars en pubs, worden bestempeld als ’verdacht’ en ge-
vaarlijk. Sommige van deze plekken worden daarom bewust gemeden door de vrouwen. Een
van de belangrijkste redenen is gerelateerd aan het type mensen dat deze plekken bezoekt,
zij worden door de vrouwen beschreven als ’onbeleefd, gevaarlijk en slecht’.

De Bulgaarse vrouwen spreken over de aanwezigheid van mannen tijdens hun vrije tijd,
vooral in bars en disco’s, vanuit twee perspectieven. In het eerste perspectief worden mannen
gezien als beschermers en als mensen waarop de vrouwen konden vertrouwen. Dit perspec-
tief is voornamelijk naar voren gebracht in relatie tot het nachtleven van de vrouwen. Het
tweede perspectief kan worden gezien als aanvullend en is in zekere zin tegengesteld aan het
eerste: de vrouwen voelen de behoefte om te worden beschermd door mannen vanwege an-
dere mannen. De mannen die het dichtst bij de vrouwen staan, werden hierbij gezien als be-
wakers tegen het potentiële gevaar van andere, onbekende, mannen. De vrouwen voelden
zich vaak niet veilig in het bijzijn van deze mannen. Dit had betrekking op zowel de fysieke
veiligheid als ook op mogelijke seksuele intimidatie door onbekende mannen. Ze voelen zich
hierdoor niet op hun gemak en hadden het zelfs over gevoelens van schaamte. Ani, bijvoor-
beeld deelde haar angst op de volgende manier: 

VRIJE TIJD VANUIT EEN GENDERPERSPECTIEF
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“Ik voel dat ik moet voorzichtig zijn als ik met mijn vrienden ben, vooral wanneer
we naar een disco gaan. Een aantal van de mannen kan gevaarlijk zijn, weet je ... als
ze dronken zijn of als ze bepaalde drugs gebruiken, dan kunnen er veel slechte
dingen gebeuren. Ik ben vooral bang voor ontvoering, diefstal en verkrachting.
Sommige van de mannen hebben zulke bedoelingen. Soms staren ze naar je met die
vuile blik, ze bekijken alle delen van je lichaam,  ik voel me dan net een naakt meisje
op een expositie ... het is zeer pijnlijk en het geeft me een ongemakkelijk gevoel.
Plus, ik weet niet zeker of het gevaarlijk is ... je weet nooit wat hun bedoelingen zijn
en wat er kan gebeuren als ze dronken zijn. “

De Bulgaarse vrouwen praten vaak over het gebruik van voorzorgsmaatregelen tijdens hun
avondjes uit. De peperspray wordt genoemd als de meest geschikte veiligheidsmaatregel.
Vrouwen nemen de peperspray mee in hun portemonnees en handtassen, samen met hun
andere accessoires. Voor een aantal van hen is de peperspray een noodzakelijk voorwerp tij-
dens hun nachtleven. Het blijkt voor hen heel normaal om een peperspray als zelfverdedi-
gingsmiddel te kopen.

Massamedia
De massamedia in al hun diversiteit (televisie kijken, het lezen van kranten en tijdschriften, en
surfen op het internet) nemen een groot deel van de vrije tijd van vrouwen in. Ten aanzien
van het lezen van tijdschriften kiezen de meeste vrouwen voor bladen waarin aandacht is
voor de thema’s mode, lichaamsverzorging en interviews met beroemde mensen. Het lezen
van deze bladen wordt niet alleen gezien als een leuke vrijetijdsactiviteit, maar heeft ook een
praktisch aspect: de bladen adviseren de vrouwen over schoonheidsbehandelingen, het in
conditie houden van je lichaam, effectieve diëten etc. Dit advies wordt vaak opgevolgd. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij Antoana, die vertelt dat ze een aantal procedures en diëten uit tijd-
schriften toepast.
De Bulgaarse respondenten zien de media als een machtige en invloedrijke factor. Volgens de
Bulgaarse respondenten portretteren de media vrouwen enerzijds als het zwakke geslacht,
machteloos en kwetsbaar, en anderzijds als zorgzaam en vriendelijk. Deze bevindingen zijn in
overeenstemming met een onderzoek van Lafky et al. (1996) naar de invloed van genderste-
reotypen in reclame. In dit onderzoek onder 125 middelbare scholieren is gevraagd naar de
opvattingen over en percepties van genderrollen. Het merendeel van de studenten dat deel-
nam aan de studie schreef stereotype eigenschappen toe aan alle vrouwen, dus ook aan de
vrouwen die niet stereotyperend werden gepresenteerd in de reclame. Gemeenschappelijke
stereotype beschrijvingen waren gerelateerd aan de traditionele rol van de vrouw, zoals de
zorg voor hun kinderen en het uitvoeren van huishoudelijke taken. Deze stereotype beeldvor-
ming wordt bevestigd door de Bulgaarse vrouwen en heeft volgens hen nadelige consequen-
ties. Zo vertelt Yanka over de wens van veel vrouwen om er uit te zien als de beroemde actri-
ces, modellen en bekende vrouwen in de bladen. Ze stelt dat de media schadelijke effecten
kan hebben:

“Het is deprimerend om te weten dat je niet kunt zijn zoals de vrouwen op de covers
van de tijdschriften en voor een aantal vrouwen kan dit gevaarlijk zijn. Ze beginnen
met diëten, besteden veel geld aan modieuze kleding etc. En stel je voor, degenen
die het niet lukt om er aantrekkelijk uit te zien, die bijvoorbeeld niet genoeg geld
hebben of niet kunnen afvallen! Hoe zit het met hen?! Het zou kunnen dat ze zich
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voortdurend ongelukkig voelen en dit komt gewoon omdat er zoveel aandacht
wordt besteed aan het uiterlijk van de vrouwen.”

Deze bevindingen komen overeen met eerder onderzoek (Becker et al. 2002) uitgevoerd in
Fuji onder jong volwassen meisjes, gericht op de relatie tussen eetgedrag en de invloed van
de televisie en de media. De resultaten laten zien dat de waarden, gewoonten en attitudes
zijn veranderd als gevolg van de rolmodellen die op televisie verschijnen. Het bleek dat de
meisjes eruit wilden zien zoals deze rolmodellen en de schoonheidsidealen die deze modellen
representeerden. Dit bleek vervolgens van invloed op het eetpatroon van de respondenten.
De studie toonde hiermee aan dat meisjes in Fuji de neiging hebben de rolmodellen in de
media te waarderen en te bewonderen en vervolgens probeerden ze hun stijl, performance,
lichaamsvormen, etc. te kopiëren door aanpassingen in hun eetgedrag.

Vrije tijd, schoonheid en de verwachtingen van het lichaam
Een bezoek aan wellness- en beautysalons en het uitvoeren van schoonheidsbehandelingen
thuis zijn een belangrijk onderdeel van de vrije tijd van de Bulgaarse vrouwen. De belangrijk-
ste reden voor een bezoek aan deze salons is het verlangen te voldoen aan het schoonheids-
ideaal. Ani, die gemiddeld één keer per twee weken een beautysalon bezoekt, vertelt het vol-
gende over haar motivatie:

“Ik wil dat mijn gezicht glad en zacht is, maar helaas is dit niet het geval. Ik heb
een vreselijke vette huid, vol poriën, en als ik niet ieder maand een bezoek aan de
salon breng, ziet het er verschrikkelijk uit! Dus de reden om naar de salon is om mijn
gezicht mooi te houden.”

Uit de resultaten komt verder naar voren dat de vrouwen een relatie leggen tussen hun zelf-
vertrouwen en hoe zij naar andere mensen kijken. De vrouwen vinden het van groot belang
om als aantrekkelijk te worden gezien en, als gevolg hiervan, gewaardeerd te worden door
mensen die aanwezig zijn op de vrijetijdsplekken die zij bezoeken. De vrijetijdsplekken zijn
niet alleen plekken waar schoonheid, stijlen en manieren worden gepresenteerd, de plekken
spelen ook een rol in het exact definiëren welke stijlen en welk gedrag geschikt zijn en dus
bewonderd worden. 

Verwachtingen van anderen
De invloed van mannelijke gezinsleden, familieleden en vrienden op de vrijetijdsbeleving van
de Bulgaarse vrouwen is groot. Zij worden gezien als belangrijke figuren, wier leiderschap en
inzichten belangrijk zijn en naar wie de vrouwen moeten luisteren. Deze perceptie wordt
vooral verwoord door het feit dat mannen worden gezien als het sterke geslacht. Hiernaast
vertellen de Bulgaarse vrouwen over bepaalde sociale beperkingen die te maken hebben met
bepaald respectabel gedrag. Deze beperkingen hebben hun wortels in waarden en overtui-
gingen binnen de familie, vooral geuit door de vaders van de vrouwen. Hierbinnen wordt
specifiek gedrag gezien als fatsoenlijk en geschikt binnen hun sociale omgeving.

Een deel van de Bulgaarse respondenten vertelt over de noodzaak voor vrouwen om er in
hun vrije tijd goed uit te zien voor mannen. Ze vertellen dat het uiterlijk en het gedrag van
vrouwen in overeenstemming wordt gebracht met de voorkeuren van mannen, Maria zegt
hierover:

VRIJE TIJD VANUIT EEN GENDERPERSPECTIEF
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“We [vrouwen] presenteren aan de mensen wat ze willen zien, ze willen kijken naar
onze mooie kleren, glanzend haar, goed gevormde lichamen enz. Soms heb ik het
gevoel dat veel vrouwen alleen maar uitgaan om zichzelf te laten zien aan die
mannen. Ze willen goedkeuring en bewondering ontvangen. Het is niet genoeg als
ze zichzelf waarderen, ze hebben de mannen nodig om ze lekker te vinden om zo
een goed gevoel te hebben en zelfvertrouwen te krijgen.“

Deze bevindingen komen overeen met onderzoek van Ateljevic en Hall (2007). Hun resultaten
laten zien hoe jonge vrouwen hun gedrag in overeenstemming brengen met de verwachtin-
gen en percepties van mannen ten aanzien van gewenst gedrag en uiterlijk. Dit resulteert in
bepaalde wensbeelden in de vorm van modieuze kleding en dunne lichamen. Vrouwen zagen
het als noodzakelijk om er aantrekkelijk en modieus uit te zien en dit moest worden gepre-
senteerd aan mannen. Een essentieel onderdeel hierbij is het verlangen van de vrouwen om
de dominante vrouwelijkheid uit te dragen die niet alleen wordt gewaardeerd maar ook be-
paald door mannen (Ateljevic en Hall 2007).

Nederlandse vrouwen
De Nederlandse vrouwen besteden hun vrije tijd voornamelijk buitenshuis. De vrouwen vertel-
len over diverse vrijetijdsactiviteiten zoals reizen, deelname aan culturele evenementen, be-
zoeken van theaters, bioscoop en attracties, het bijwonen van danslessen, winkelen en het
beoefenen van verschillende sporten. Bijeenkomsten met vrienden, in cafés, bars en disco’s of
in de openlucht zoals in parken worden ook gezien als belangrijke vrijetijdsbestedingen. De
vrouwen noemen in eerste instantie nauwelijks vrijetijdsactiviteiten die plaats vinden in hun
huis. In tweede instantie geven ze aan dat ze thuis televisie kijken (films, tv-shows en series),
surfen op het internet en lezen. De vrouwen gebruiken het internet vooral voor het zoeken
naar informatie en voor sociale activiteiten zoals chatten en het gebruik van Skype om te
communiceren met vrienden en familie. 

Disco’s, clubs en bars worden door de Nederlandse vrouwen voornamelijk in de avondu-
ren bezocht. Net als de Bulgaarse vrouwen, worden de Nederlandse respondenten vaak ver-
gezeld van vrienden en familieleden. De Nederlandse vrouwen kiezen een café of bar meestal
op basis van muziekvoorkeur, ook de gezellige sfeer en de mensen die daar heen gaan spelen
een rol. Echter, in tegenstelling tot de Bulgaarse respondenten, vinden de Nederlandse vrou-
wen muziek veel belangrijker dan het publiek dat deze plekken bezoekt. Waar de Bulgaarse
vrouwen het bezoeken van beautysalons als een belangrijke vrijetijdsbesteding zagen, noe-
men de Nederlandse vrouwen dit niet. 

Evenals de Bulgaarse vrouwen, zeggen de meeste Nederlandse vrouwen dat zij te weinig
vrije tijd hebben. De vrouwen voelen zich overladen met hun dagelijkse taken en verantwoor-
delijkheden voor hun werk en/of studie.

Veiligheid
Hoewel veiligheid een belangrijk punt voor de Nederlandse vrouwen is, maakt geen van hen
zich hier ernstig zorgen over. De vrouwen zijn van mening dat er voldoende voorzorgsmaat-
regelen zijn genomen om de veiligheid in vrijetijdsplekken zoals bars en discotheken, te ga-
randeren. De Nederlandse respondenten ervoeren de veiligheid bovendien op een andere ma-
nier dan de Bulgaarse vrouwen. Zij zien veiligheid  met name in termen van vervoer, en ver-
wijzen hierbij bijvoorbeeld naar het feit of hun fietsen al dan niet in staat zijn om ze veilig
naar huis te brengen. Er zijn bovendien geen vrijetijdsactiviteiten waaraan de Nederlandse
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vrouwen niet deelnemen vanwege veiligheidsaspecten. Sommige evenementen en plekken
die bekend staan als plekken waar drugs gebruikt worden, hadden minder de voorkeur en de
respondenten proberen deze plekken te vermijden. Echter, de belangrijkste reden om deze
plekken te vermijden is niet zo zeer de veiligheid, maar het feit dat ze zich er niet thuis zou-
den voelen.

De aanwezigheid van mannen in bars, disco’s, cafés, enz. wordt niet als bedreigend erva-
ren. Hoewel de vrouwen erkenden dat bepaalde misdaden en gevechten werden geïnitieerd
door mannen, hebben de Nederlandse vrouwen geen zorgen over hun eigen veiligheid in ver-
band met de aanwezigheid van mannen op deze plekken. 

Massamedia
De massamedia worden gezien als een belangrijk en invloedrijk fenomeen dat bepaalde le-
vensstijlen, trends en gedrag stimuleert: ’de media spelen een rol in bijna alle onderdelen van
het menselijk leven’. De Nederlandse vrouwen spreken over de productie van bepaalde rol-
modellen, via de presentatie van actrices en modellen, en over hoe deze beelden worden
overgenomen als wensbeelden van ’gewone’ vrouwen. De massamedia worden ook gezien
als medium dat invloed heeft op de mode, niet alleen als medium waarin bepaalde stijlen en
outfits worden gedicteerd, maar ook als een cruciale factor bij het definiëren van lichamelijke
normen en beelden. De Nederlandse vrouwen, net als de Bulgaarse vrouwen, beschuldigen
de media ervan een bijdrage te leveren aan de reproductie van een wensbeeld van vrouwen
gebaseerd op dunne en mooie modellen. De Nederlandse vrouwen vinden dat deze wens-
beelden schade aan vrouwen kunnen toebrengen, en noemen hierbij voorbeelden zoals eet-
stoornissen en een lage eigenwaarde. Echter, de meesten vinden dat de mensen in de huidi-
ge samenleving goed worden geïnformeerd over deze gevaren en dat de meeste vrouwen
zichbewust zijn van de mogelijke problemen, Jasmijn zegt hierover:

“Elke vrouw wil een mooi lichaam hebben en wil er prachtig uitzien, ik ook. Op de
een of andere manier wordt schoonheid nog steeds geassocieerd met lange, slanke
lichamen, die van de modellen bijvoorbeeld. Ik heb gelezen dat dit voor veel jonge
vrouwen die niet aan deze normen voldoen een groot probleem is , ze zijn niet
tevreden met zichzelf en als gevolg hiervan, hebben zij te kampen met een aantal
ziekten zoals anorexia. Ik kan niet zeggen dat ik op die manier word beïnvloed. 
Ik voel me goed in mijn lichaam en ondanks dat het niet perfect is, het komt niet in
me op om honger te gaan leiden. Uiteindelijk is het belangrijkste om gezond te
zijn.“

Vrije tijd, schoonheid en de verwachtingen van het lichaam
De meeste Nederlandse respondenten bezoeken geen wellness- en beautysalons. De vrouwen
die ze wel bezoeken, gaven twee belangrijke redenen: relaxen en het verzorgen van het li-
chaam. De Nederlandse vrouwen zijn verder van mening dat er geen specifieke regels of nor-
men gelden voor kledingstijlen of gedrag in de vrije tijd. Ze beschrijven hun vrije tijd juist als
dat deel van hun leven waarin ze kunnen dragen wat ze willen en doen wat ze willen. In
tegenstelling tot de Bulgaarse vrouwen maken de Nederlandse vrouwen zich geen zorgen
over hun uiterlijk tijdens hun vrije tijd. Zij geven de voorkeur aan het dragen van comfortabe-
le kleding, daar waar de Bulgaarse vrouwen de voorkeur gaven aan chique en trendy kleding.
Katrin, bijvoorbeeld, geeft haar mening over het uiterlijk in de vrije tijd:
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“Ik denk niet dat mijn outfit zo veel uitmaakt, misschien als je naar een sollicitatie-
gesprek gaat, maar in de vrije tijd ... nee, ik trek een spijkerbroek en een T-shirt aan
als ik uit ga, niets speciaals.”

Verwachtingen van anderen
De Nederlandse vrouwen besteden hun vrije tijd vaak samen met mannelijke vrienden, fami-
lieleden, partners enz.. De onbekende mannen die aanwezig zijn in de verschillende vrijetijd-
splekken, worden niet gezien als een invloedrijke of bepalende factor. De vrouwen zijn van
mening dat hun houding, gedrag en omgangsvormen niet worden beïnvloed door, of afhan-
kelijk is van de aanwezigheid van mannen. De Nederlandse respondenten zijn verder van me-
ning dat de keuzes en de beslissingen die zij maken in relatie tot hun vrijetijdsbesteding, vrij
en onafhankelijk zijn gemaakt. Een mogelijke invloed van mannen hierbij is niet aanwezig. 

5 | Conclusie

Vrije tijd levert een belangrijke bijdrage aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de
mens. Het vormt binnen bepaalde sociale en culturele contexten mede de identiteit van men-
sen en geeft zo inzicht aan de eigen positie in de samenleving (Wynne 1990; Ball 2003). In de
vrije tijd kunnen zelfvertrouwen en zelfontplooiing worden verkregen, kunnen vriendschap-
pen en contacten worden opgebouwd en onderhouden en kunnen lichaam en geest  zich
ontwikkelen. Maar de vrije tijd is niet helemaal vrij, er zijn altijd beperkingen waardoor er
minder mogelijkheden zijn. In dit artikel is ingegaan op het beperkende karakter van de vrije
tijd. Het is gebleken dat zowel de Bulgaarse als de Nederlandse vrouwen een grote diversiteit
aan vrijetijdsbestedingen hebben maar dat zij tegelijkertijd ook beperkt waren door de hoe-
veelheid verplichtingen en verantwoordelijkheden. Dit is in lijn met eerder onderzoek (zie bij-
voorbeeld Chasteen 1994; Jackson en Henderson 1995; Green 1996) waaruit ook naar voren
is gekomen dat vrouwen een aanzienlijk tekort aan vrije tijd ervoeren.

Dit onderzoek heeft verder laten zien dat de Bulgaarse vrouwen specifieke beperkingen erva-
ren als gevolg van hun vrouw-zijn. Zij voelden zich beperkt door de aanwezigheid van man-
nen in bepaalde uitgaansgelegenheden en waren tevens beïnvloed door de wijze waarop rol-
modellen in de media worden geportretteerd. Tot op zekere hoogte hielden de Bulgaarse
vrouwen bij hun gedrag, manieren en dresscodes rekening met, en lieten zij zich soms zelfs
dicteren door, de wensen van mannen. De Nederlandse vrouwen ervoeren deze beperkingen
niet, maar waren wel van mening dat de rolmodellen in de media van invloed zijn op de ver-
wachtingen ten aanzien van het uiterlijk van vrouwen. Echter, ze gaven aan hier weinig tot
geen rekening mee te houden tijdens hun vrijetijdsactiviteiten.

Een ander verschil tussen de Nederlandse en Bulgaarse vrouwen betreft de perceptie van
veiligheid. Voor de Bulgaarse vrouwen was dit een terugkomend aspect dat veelvuldig werd
gerelateerd aan de aanwezigheid van mannen. Voor Nederlandse vrouwen bleek veiligheid
minder een issue, en bovendien niet samen te hangen met de aanwezigheid van mannen.

Op basis van dit onderzoek kunnen we concluderen dat de positie van de geïnterviewde
Bulgaarse vrouwen sterk afhankelijk is van de positie van mannen. In dit opzicht is de positie
van de Bulgaarse vrouwen vergelijkbaar met de positie van de Kroatische vrouwen uit het
onderzoek van Ateljevic en Hall  (2007). Voor de geïnterviewde Nederlandse vrouwen geldt
dit niet, zij geven grotendeels zelf vorm aan hun vrije tijd en laten zich hierbij in veel mindere
mate leiden door externe factoren. Dit is in lijn met de verwachting, dat de invloed van man-
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nen op de vrijetijdsbesteding van de Bulgaarse vrouwen groter is dan van de Nederlandse
vrouwen. Dit is een aanwijzing voor het feit dat in de Bulgaarse samenleving, de dominantie
van de man een sterkere rol speelt dan in de Nederlandse samenleving. 
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