
Methoden

Roose, H. en H. Waege (2004)
Publiek belicht: handboek
publieksonderzoek voor culturele
instellingen.
Antwerpen: De Boeck, 159 p. 
Signatuur: 04-446
Voor culturele instellingen is het
belangrijk om te weten welke mensen
deel uitmaken van het publiek, wat
hun voorkeuren zijn en hoe zij hun
culturele ervaringen evalueren.
Stapsgewijze methode voor het
verrichten van wetenschappelijk
verantwoord publieksonderzoek,
inclusief een standaardvragenlijst.

Ranshuysen, L. (1999)
Handleiding publieksonderzoek
voor podia en musea.
Amsterdam: Boekmanstudies, 259 p.
Signatuur: 99-793
Weliswaar ouder dan vijf jaar, mag

deze handleiding niet onvermeld
blijven. Hoe kan een museum,
theater of concertzaal meer en nieuw
publiek werven? Wat weerhoudt
potentieel publiek van een bezoek?
Ranshuysen beschrijft de voor-
waarden voor onderzoek en de moge-
lijke methoden, vanuit de achter-
grond van de bestaande theorieën
over cultuurdeelname. Ook de
praktische uitvoering van het onder-
zoek komt aan de orde. De publicatie
bevat een standaardvragenlijst.

Cultuur algemeen

Capella, G. (2007)
Cultuur, voor jou & mij: een
analyse van de bezoekers van
culturele voorzieningen.
Afstudeerscriptie Universiteit
Utrecht, 89 p. 
Signatuur: 07-106, E07-260
Doel van het overheidsbeleid is om

zo veel mogelijk mensen te laten
genieten van het culturele aanbod,
zoals blijkt uit de regeringsverklaring
2007. Toch bezoekt maar circa 40 pro-
cent van de bevolking minstens één
culturele voorziening per jaar. De
onderzoeksvraag in deze scriptie
luidt: in hoeverre hangt het bezoek
aan culturele accommodaties of het
kijken en luisteren naar uitvoeringen
samen met geslacht, etniciteit en
verstedelijkingsgraad? Het
gegevensbestand van het Aan-
vullende Voorzieningen Onderzoek
2003 (AVO) vormt de basis voor dit
onderzoek. De auteur betrekt de
theorieën over cultuurdeelname van
Ganzeboom en Bourdieu bij het
onderzoek.

Laermans, R. (2007)
Cultuurkijker: cultuurparticipatie
in meervoud: empirische bouw-
stenen voor een genuanceerde
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Samen met de bibliotheekmedewerkers van de Boekman-
stichting maakte de redactie van Boekman een selectie uit de 
in de bibliotheek aanwezige publieksonderzoeken. De selectie
bevat zowel nationale als regionale en stedelijke onderzoeken,
over bepaalde uitvoeringen en voorstellingen, accommodaties
of publieksgroepen. De situatie in Vlaanderen komt eveneens
aan de orde. Het betreft, een enkele uitzondering daargelaten,
publicaties die de afgelopen vijf jaar zijn verschenen. Jack van
der Leden verzamelde de titels en voorzag ze van een annotatie.
Voor diegenen die zich verder in het onderwerp willen verdiepen,
is er vanzelfsprekend meer literatuur in de bibliotheek van de
Boekmanstichting te vinden. Een aantal titels is voorzien van
een verwijzing naar de website, waar het desbetreffende onder-
zoek en soms ook meer relevant materiaal digitaal wordt aan-
geboden. 
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visie op cultuurdeelname 
in Vlaanderen. 
Antwerpen: De Boeck, 318 p.
Signatuur: 07-163
Wetenschappelijk onderzoek naar
cultuurdeelname in Vlaanderen. De
publicatie bevat een analyse van de
uitkomsten van een publieksonder-
zoek, gehouden onder bezoekers van
podiumkunstvoorstellingen. 

Broeke, L. ten en W. Bosveld (2006)
Kunst- en Cultuurmonitor
Amsterdam 2006. 
Amsterdam: Gemeente Amsterdam,
Dienst onderzoek en statistiek, 96 p.
Signatuur: 06-412, E06-598
Vierjaarlijks onderzoek naar de
cultuurparticipatie van Amsterdam-
mers. Uit deze tweede kunst- en
cultuurmonitor blijkt dat het gebruik
van culturele voorzieningen onver-
minderd hoog is. Verder blijkt dat de
deelname aan culturele activiteiten
door Turkse en Marokkaanse jonge-
ren aanzienlijk hoger ligt dan bij hun
ouders.
Het onderzoek is te downloaden via
www.amsterdam.nl.

Elffers, A. (2006)
Amsterdamse culturele
instellingen analyseren
gemeenschappelijk hun
klantendatabases.
Amsterdam: Amsterdams Uitburo
Signatuur: E07-141
Meer kennis over het Amsterdamse
cultuurpubliek, meer inzicht in de
samenstelling van het publiek van
individuele instellingen en het in
kaart brengen van mogelijkheden
voor collectieve doelgroepgerichte
marketing. Dat waren de doel-
stellingen van een gemeenschap-
pelijke segmentatieanalyse van de
klantenbestanden van 29 Amster-
damse culturele instellingen, met
behulp van consumenten-

segmentatiesysteem MOSAIC van
Experian. Het initiatief tot de analyse
werd genomen door het Amsterdams
Uitburo en de Openbare Bibliotheek
Amsterdam. Het Amsterdamse cul-
tuurpubliek kwam in een afzonder-
lijke publicatie aan de orde (06-501).

Ligtvoet-Janssen, M.G.A. en 
J.P. de Wit (2006)
Cultuurdeelname door senioren:
resultaten van een onderzoek
onder het Seniorenpanel Zuid-
Holland.
Voorburg: Tympaan Instituut
Signatuur: E07-340
Met het Actieprogramma Cultuur-
bereik 2005-2008 (APC) wil de
provincie Zuid-Holland de cultuur-
deelname bevorderen. Eén van de
doelgroepen zijn senioren. Uit de
eerste voortgangsmonitor, die het
Tympaan Instituut in 2005 uitvoerde,
bleek dat er tot dan toe weinig
specifieke activiteiten voor senioren
worden ondernomen. Kunstgebouw
voor Kunst en Cultuur in Zuid-
Holland heeft daarom een project
ontwikkeld om de cultuurdeelname
van deze groep te bevorderen. Mede
ter onderbouwing van dit project
gaven provincie en Kunstgebouw
opdracht tot dit onderzoek. Het
onderzoek onder de leden van het
Seniorenpanel Zuid-Holland geeft
inzicht in de actieve (kunstbeoefe-
ning) en receptieve (cultuur-
consumptie) cultuurdeelname, zowel
van autochtone als van allochtone
ouderen. 
Het onderzoek is op internet te
downloaden via www.tympaan.nl.

Broek, A. van den, F. Huysmans 
en J. de Haan (2005)
Cultuurminnaars en cultuur-
mijders: trends in de belang-
stelling voor kunsten en cultureel
erfgoed. 

Den Haag: SCP, 117 p. 
Signatuur: 05-350, E05-441
Wie wijden zich in Nederland aan
cultureel erfgoed en podiumkunsten,
en wie mijden deze cultuurvormen
liever? Zijn de groepen cultuur-
minnaars en cultuurmijders sinds
eind jaren zeventig van omvang en
samenstelling veranderd? Niet
alleen het bezoek aan culturele
instellingen als musea en concert-
zalen komt aan de orde, maar ook de
cultuurconsumptie via de media en
de actieve cultuurdeelname in de
vorm van amateurkunstbeoefening.
Ontwikkelingen in de cultuur-
deelname worden gepresenteerd
tegen de achtergrond van continuïteit
en verandering in het cultuuraanbod. 
De publicaties van het SCP zijn te
downloaden via www.scp.nl.

Ranshuysen, L. (2005)
Marktonderzoek Studenten
Uitburo.
Rotterdam: Ranshuysen
Signatuur: E05-456
Onderzoeksbureau Letty
Ranshuysen voert voor uiteen-
lopende musea en podia kwantitatief
en kwalitatief publieks- en doel-
groepenonderzoek uit. ‘Markt-
onderzoek Studenten Uitburo’ is 
een rapportage van een uitgebreid
enquêteonderzoek, gehouden onder
studenten van twee Rotterdamse
hogescholen waar recent Studenten
Uitburo’s zijn ingericht. Gevraagd is
naar het bezoekgedrag aan culturele
instellingen in Rotterdam, het
ondernemen van culturele activi-
teiten, de bezoekgeschiedenis van
de studenten, bezoekmotieven en 
-drempels, en uitgaven en media-
gebruik.

Veel van de door onderzoeks-
bureau Letty Ranshuysen geschreven
rapporten en artikelen zijn via
www.lettyranshuysen.nl te down-
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loaden. De meeste rapporten zijn
ook in geprinte vorm te bestellen.

Richards, G., E. Hitters en 
C. Fernandez (2002)
Rotterdam and Porto: cultural
capitals 2001: visitor research. 
Arnhem: Atlas, 67 p. 
Signatuur: 03-168
Verslag van publieksonderzoek
onder bezoekers van de Europese
Culturele Hoofdsteden 2001,
Rotterdam en Porto. Aandacht voor
sociaal-culturele achtergrond,
bestedingen en waardering. 

Erfgoed

Goossens, N. en P. van der Zant
(2002)
De vraag naar erfgoed: verslag
van een marktonderzoek naar 
het potentieel gebruik van het
Erfgoed Centrum Flevoland.
Gouda: Bureau advies research
training, 61 p. 
Signatuur: 02-609, E02-142
De oprichting van het Erfgoed
Centrum Flevoland heeft een breed
draagvlak, zo blijkt uit het eind-
rapport van de studie, uitgevoerd in
opdracht van de provincie Flevoland.
Behalve deze conclusie bevat het
rapport een samenvatting en
adviezen. Bureau ART is een onder-
zoeks- en adviesbureau dat uit-
sluitend werkt voor de overheid en 
de non-profitsector. Het bureau
verzorgt onderzoeken, trainingen,
adviezen en evaluaties op de
volgende terreinen: kunst en cultuur;
onderwijs en educatie; jeugd en
jongeren. Meer informatie over het
onderzoek en de organisatie is te
vinden op www.bureau-art.nl.

Musea/Beeldende
kunst/Kunstuitleen

Bosch, K. (et al.) (2007)
Vraagonderzoek naar
hedendaagse beeldende kunst:
rapport.
Den Haag/Amsterdam: Stichting
Artes/Motivaction, 47 p.
Signatuur: 07-215, E07-372
Stichting Artes liet in opdracht 
van Federatie Kunstbemiddeling en
de Nederlandse Galerie Associatie,
en met financiële ondersteuning van
het ministerie van OCW en de
Mondriaan Stichting, onderzoek
uitvoeren naar de markt voor heden-
daagse beeldende kunst. Dit rapport
presenteert de resultaten van het
door Motivaction uitgevoerde vraag-
onderzoek naar hedendaagse
beeldende kunst. In het rapport wordt
onder meer ingegaan op het profiel
van leners en kopers, de verschillen
tussen kunstuitlenen en galeries 
in de beleving van kunstleners of 
-kopers, de kunstcarrière en de
bekendheid en aantrekkelijkheid 
van de KunstKoop. Het onderzoek 
is op internet te vinden op
www.stichtingartes.nl.

Ranshuysen, L. (2007)
MuseumMonitor 2006:
samenvatting.
Amsterdam: TNS NIPO, ongep.
Signatuur: E07-500
De MuseumMonitor® is van oor-
sprong een initiatief van de Neder-
landse Museumvereniging en sinds
2006 in beheer van TNS NIPO.
Onderzoeksbureau Letty Rans-
huysen adviseert bij dit project en
voert jaarlijks de overall-analyse uit
van de met deze enquête verzamelde
data, over het publiek van zo’n 40
Nederlandse musea. Bij deze analyse
worden verschillende type musea en
verschillende doelgroepen met

elkaar vergeleken. Tevens worden de
uitkomsten afgezet tegen de resul-
taten van de voorgaande jaren. Zo
komen trends en ontwikkelingen bij
het binnenlandse en buitenlandse
museumpubliek in Nederland aan de
oppervlakte. Dit rapport bevat de
samenvatting en conclusies ten
aanzien van de meting in 2006 in
vergelijking tot de uitkomsten in
voorgaande jaren. De samenvattingen
van voorgaande onderzoeken voor de
MuseumMonitor zijn beschikbaar in
de bibliotheek. Zie ook
www.lettyranshuysen.nl.

Libaers, N. (2006)
Artainment: ervaring, beleving 
& vermaak: een onderzoek naar
de verwachtingen van jonge
bezoekers van kunstmusea 
& naar de museale strategieën
om aan deze verwachtingen
tegemoet te komen. 
Proefschrift Vrije Universiteit
Brussel, 270 p. 
Signatuur: 06-640, E06-859
Libaers onderzocht de wisselwerking
tussen jongeren en het kunst-
museum. Wat verwachten jongeren
van het kunstmuseum? Heeft edu-
catie bij hen plaats moeten maken
voor plezier of is er een wissel-
werking tussen beide te herkennen?
Welke strategieën gebruikt het
kunstmuseum om aan de verwach-
tingen van de jongeren tegemoet te
komen? Als casestudy fungeert het
S.M.A.K. in Antwerpen. Het eerste
deel bestaat uit een literatuurstudie
naar de theorieën van onder andere
Giddens, Bourdieu, Foucault en 
De Certeau, het tweede deel uit
empirisch onderzoek door middel
van interviews met jongeren en
museummedewerkers.
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Besseling, E. en M. Klooster (2005)
Publieksonderzoek: onderzoek
naar Nederlandse musea: 
een kwalitatief en kwantitatief
onderzoek over Nederlandse
musea onder Nederlands publiek.
Amsterdam: Ruigrok/NetPanel,
ongep.
Signatuur: 07-107, E07-012
In aanloop naar het symposium 
‘De toekomst van het collectieve
geheugen’, 10 jaar verzelfstandigde
rijksmusea (VRM), heeft Ruigrok/
NetPanel in opdracht van de VRM
onderzoek gedaan naar de Neder-
landse musea. Vragen waren: Wat
zijn redenen om musea wel en
redenen om musea niet te bezoeken?
Wat vindt men goede punten aan
musea? Wat mist men op dit gebied?
Hoe ziet men de rol van musea in de
toekomst? Welke ideeën en mogelijk-
heden ziet men voor musea die het
bezoek ervan aantrekkelijker kunnen
maken?

Welke houding heeft men ten
aanzien van prijzen? De gegevens
zijn verkregen via kwantitatief online
onderzoek en kwalitatieve groeps-
discussies. Het onderzoek is ook te
vinden op www.derijksmusea.nl.

Ranshuysen, L. (2005)
Onzichtbare drempels: een
analyse van het
publiekspotentieel voor
Nederlandse musea in het kader
van het project museale
strategie.
Rotterdam: Ranshuysen, 36 p.
Signatuur: 05-763
Onderzoek in opdracht van het
ministerie van OCW om inzicht te
verwerven in de specifieke kenmer-
ken, motivaties en meningen van
museumpubliek en nog niet bereikt
publiek, zodat musea daar met hun
presentaties rekening mee kunnen
houden. Ranshuysen analyseerde

bestaand publieksonderzoek en
geeft een overzicht van de trends in
het publieksbereik, de invloed van
leeftijd, etnische herkomst en
geslacht, opleidingsniveau, werk-
kring, buitenlandse bezoekers en
herkomstlanden. Ook verschillen
tussen soorten musea, motieven,
beoordeling en wensen van het
publiek, evenementen en het prijs-
beleid komen aan bod. Ook dit
onderzoek is op
www.lettyranshuysen.nl te
downloaden. 

Kunsthal Rotterdam (2003)
Publieksonderzoek Kunsthal
Rotterdam. 
Rotterdam: Kunsthal Rotterdam, 
69 kb
Signatuur: E04-187
Aan de hand van een publieks-
onderzoek gehouden in november
2003 wordt een bezoekersprofiel van
de Kunsthal Rotterdam opgesteld.

Ranshuysen, L. (2003)
Publieksonderzoek ‘De vier
jaargetijden’ in ’s-Hertogenbosch
en Leuven.
Rotterdam: Ranshuysen, 35 p.
Signatuur: 03-691
In het Noordbrabants museum te 
’s-Hertogenbosch vond begin 2003 
de expositie ‘De vier jaargetijden’
plaats, georganiseerd in samen-
werking met het stedelijk museum
Vander Kelen-Mertens in Leuven.
Ranshuysen onderzocht de publieks-
samenstelling, de gehanteerde
publiciteitsmiddelen, het imago 
en de beoordeling van de expositie
(te downloaden via
www.lettyranshuysen.nl).

Remijnse, M. en L.C. Franken (2003)
Tevredenheidsonderzoek
kunstuitleen Zeeland: 2003.
Middelburg: Scoop, Zeeuws instituut

voor zorg, welzijn & cultuur, 102 p.
Signatuur: 04-026
Resultaten van een onderzoek naar
de mening van gebruikers van
kunstuitleen in Zeeland over onder
meer de collectie, locatie, het imago,
lidmaatschap, personeel en de
tarieven.

Alderse Baas, W.J.H. (2002)
De nieuwe museumbezoeker: 
een zappende consument. 
In: Jaarverslag Nederlands
Scheepvaartmuseum
Amsterdam, p. 33-36
Het Scheepvaartmuseum laat sinds
1999 publieksonderzoek verrichten
door de Vrije Universiteit Amster-
dam. Alderse Baas geeft in het artikel
een beeld van het publiek van nu en
in de toekomst.

Brulot, M. en S. Duimel (2002)
Op zoek naar Po(n)tentieel
publiek: een publieksonderzoek
in opdracht van De Pont
Stichting voor hedendaagse
kunst. 
Doctoraalscriptie Universiteit 
van Tilburg, 107 p. 
Signatuur: 03-609
De auteurs onderzoeken met 
de statusverwervingstheorie en 
de informatieverwerkingstheorie de
kenmerken en achtergronden van
bezoekers en niet-bezoekers van 
de De Pont Stichting in Tilburg.
Culturele competentie – een hoge
opleiding en een cultureel actief
gezin van herkomst – heeft een
positieve invloed op cultuur-
participatie. Uit het onderzoek 
blijkt dat bezoekers van De Pont vaak
een hbo- of universitaire opleiding
hebben. Een bezoek aan de collectie
van De Pont blijkt bovendien veel van
iemands culturele competentie te
eisen.

102 Boekman 72 Kunst en publiek

http://www.derijksmusea.nl
http://www.lettyranshuysen.nl
http://www.lettyranshuysen.nl


Leseman, F.R. (2002)
Onderzoeksrapport Een museaal
antwoord op de veranderende,
multiculturele samenstelling van
de bevolking.
Heerenveen: Museum Willem van
Haren, 38 p.
Signatuur: 04-868
Leseman onderzocht in opdracht 
van Museum Willem van Haren in
Heerenveen de functie en bekend-
heid van het museum voor de
specifieke doelgroep allochtonen. 

Vries, C. de en S.G. Rijpma (2002)
Museumbezoek in de stadsregio
Rotterdam: bekendheid met en
bezoek aan vijf Rotterdamse
musea. 
Rotterdam: Centrum voor onderzoek
en statistiek, 46 p.
Signatuur: 03-606
Museum Boijmans van Beuningen
gaf de opdracht voor dit onderzoek
naar potentiële bezoekers van
Rotterdamse musea. Hoe kunnen
mensen die de musea wel kennen,
maar niet bezoeken tot museum-
bezoek worden aangezet?

Podiumkunsten

Meijjer, E. en A. Warntjes (2007)
Centraal publieksonderzoek:
podiumbezoekers Rotterdam:
fase 2, 2006.
Rotterdam: Elsbeth Meijjer
Cultuuronderzoeken, ongep.
Signatuur: E07-458
Om inzicht te krijgen in het huidige
publieksbereik van de Rotterdamse
podia heeft Rotterdam Festivals een
analyse uit laten voeren van de
verkoopdata van acht Rotterdamse
podia over een periode van vier
achtereenvolgende culturele
seizoenen. Doel van het onderzoek
was het in kaart brengen van het
publiek van de culturele instellingen

en de overlap ervan tussen de
seizoenen, de instellingen en genres.
Voor meer informatie over Elsbeth
Meijjer Cultuuronderzoeken,
Marketingadvies- en onderzoeks-
bureau voor de culturele sector, 
zie www.cultuuronderzoeken.nl. 
Een aantal onderzoeken, waaronder
dit rapport, wordt daar digitaal aan-
geboden.

Meijjer, E., A. Warntjes 
en M. van de Velde (2007)
Toneelbezoek grote producties 
in grote zalen: imago, drempels,
motieven en doelgroep
segmenten: samenvatting.
Rotterdam: Elsbeth Meijjer
Cultuuronderzoeken, ongep.
Signatuur : E07-510
Samenvatting van een onderzoek,
uitgevoerd onder de veertien grote
toneelgezelschappen, naar de
bezoekers en niet-bezoekers van
toneelvoorstellingen en het imago
hiervan. Voor meer informatie kunt 
u terecht op
www.promotiepodiumkunsten.nl.

Berkel-van Schaik, A.B. van (2006)
Een klassiek concert als
belevenis: een onderzoek naar
concertbezoek en de rol van
sponsoring.
Proefschrift Radboud Universiteit
Nijmegen, 188 p.
Signatuur: 06-049
Wat beleven mensen die naar een
klassiek concert gaan? Gaat het
vooral om de muziek, of spelen
andere factoren een rol? Wat voor
verschillen zijn er tussen de beleving
van een ‘live’ concert of van muziek
via radio of cd? Welke sociale achter-
grond hebben de concertbezoekers?
De auteur verricht onderzoek onder
de bezoekers van een Robeco
Zomerconcert in het Concertgebouw
te Amsterdam. De meeste bezoekers

bleken weliswaar op de hoogte van
het feit dat het concert gesponsord
werd, maar nauwelijks geïnteres-
seerd in het fenomeen. Sponsoring
leeft niet onder bezoekers. Ook is
onderzocht of gasten van de sponsor
het concert anders beleven. De
bemoeienis van een sponsor blijkt
geen nieuw publiek te trekken.

Derksen, L. en J. Driessen (2006)
Festivalpubliek in beeld: een
onderzoek naar bezoekers van
middelgrote muziekfestivals.
Haarlem: Hogeschool INHOLLAND,
Lectoraat media en
entertainmentmanagement, 36 p.
Signatuur: 07-201, E07-289
Derksen en Driessen onderzochten
het publiek van tien regionale
festivals, verspreid over het hele
land. Met de resultaten willen de
festivals hun onderhandelings-
positie met sponsors, fondsen en
overheden versterken. In totaal zijn
3300 enquêtes afgenomen onder
ongeveer 400.000 mensen, met
vragen over muziekvoorkeuren,
mediaconsumptie, vrijetijds-
besteding, programmering en
catering.

Meijjer, E. (2006)
Imago, drempels en motieven.
Live klassieke concerten:
negeerders, thuisgenieters, 
light users en heavy users.
Rotterdam: Elsbeth Meijjer
Cultuuronderzoeken, 48 p.
Signatuur: 06-510, E06-714
De Klassieke Muziekweek is een
jaarlijks terugkerende, landelijke,
collectieve marketingcampagne 
en wordt ondersteund door concert-
zalen, schouwburgen, symfonie-
orkesten en muziekensembles. 
In opdracht van Bureau Promotie
Podiumkunsten onderzoekt Elsbeth
Meijjer Cultuuronderzoeken de
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invloed van de Klassieke Muziek-
week op het imago van klassieke
muziek en het bezoekgedrag aan
concerten. Gegevens worden ver-
kregen door middel van online
consumentenonderzoek, publieks-
onderzoek tijdens de Muziekweek en
sectoronderzoek. Een van de
conclusies is dat voor zowel nieuw
als bestaand publiek een ‘avond
uit/voor de gezelligheid’ een van de
belangrijkste motieven is om een
klassiek concert bij te wonen, samen
met de intense beleving en de sfeer
in de concertzaal
(www.cultuuronderzoeken.nl). 

Ranshuysen, L. (2006)
Kenmerken liefhebbers cross-
over.
Rotterdam: Ranshuysen, ongep.
Signatuur: E07-065
In opdracht van de VNPF (Vereniging
Nederlandse Poppodia en -Festivals)
is een heranalyse uitgevoerd op het
databestand van het landelijke
publieksonderzoek onder poppodium-
bezoekers uit 2004. Doel van deze
heranalyse was de markt te
verkennen voor een nieuw cross-
overprogramma op de Nederlandse
poppodia onder de naam Special FX
(www.lettyranshuysen.nl).

Eunetstar (2005)
De toeschouwers van negen
Europese festivals van
straattheatervoorstellingen. 
Gent: Eunetstar, ongep.
Signatuur: E05-451
Samenvatting van een onderzoek
naar het publiek van negen Europese
festivals: het Internationaal Straat-
theater Festival te Gent, Terschel-
lings Oerol-festival, Namur en Mai in
België, Coup de Chauffe te Cognac
(Frankrijk), International Theatre
Festival Malta te Poznan (Polen),
Sibiu International Theatre festival

(Roemenië), Ana Desetnica te
Ljubljana (Slovenië), Stockton Inter-
national Riverside Festival (Verenigd
Koninkrijk) en Galway Arts Festival
(Ierland).

Most, I. van der (2005)
Jongeren & popmuziek: 
een kunstsociologisch onderzoek
naar verschillen in popmuziek-
smaak. 
Doctoraalscriptie Erasmus
Universiteit Rotterdam, 80 p.
Signatuur: 06-059, E06-250
Hoe zijn de smaakverschillen op het
gebied van popmuziek onder middel-
bare scholieren te verklaren? Onder-
zoek vanuit een aantal invalshoeken:
sociale achtergrond, etniciteit, media,
kennis en oriëntatie. De gemeente
Spijkenisse fungeert als casestudy.
De invloed van muziekdeskundigen
als dj’s en vj’s en de vriendenkring
blijkt belangrijker dan de invloed van
het ouderlijk milieu.

Roest, M. de (2005)
Concertmagie of thuiscomfort?
Waarom liefhebbers van
klassieke muziek concerten
bezoeken. 
Masterscriptie Rijksuniversiteit
Groningen, 128 p.
Signatuur: 05-749
Onderzoek naar de motivatie van
klassiekemuziekliefhebbers om
concerten te bezoeken. Een groot
deel van de klassiekemuziek-
luisteraars bezoekt geen concerten,
maar beluistert thuis wel klassieke
muziek. In de concertzalen is vooral
publiek te vinden dat is opgegroeid
met klassieke muziek. 

Ghijsen, E. en M. Schweitzer (2004)
Binnenkort verwacht: jonge
Paradebezoekers!: een onderzoek
om inzicht te krijgen in hoe de
Parade haar communicatie en

programmering kan aanpassen
opdat er meer jongeren naar de
Parade zullen komen. 
Scriptie Hogeschool INHOLLAND,
85 p.
Signatuur: 04-769
Slechts 10 procent van de bezoekers
van Festival de Parade is tussen de
18 en 24 jaar. In opdracht van De
Parade/Mobile Arts brengen Ghijsen
en Schweitzer in kaart welke
mogelijkheden er voor het theater-
festival zijn om deze groep jongeren
uit te breiden. Het onderzoek richt
zich op het imago, de programmering
en de communicatie van De Parade.
Welke aanpassingen zijn op deze
drie gebieden noodzakelijk? Door
middel van deskresearch verzamel-
den beide onderzoekers informatie
over deze onderwerpen en over een
bruikbare doelgroepsegmentatie.
Vervolgens legden zij uitspraken van
experts over bepaalde hypothesen
voor aan jongeren in verschillende
panels. Een van de aanbevelingen is
het promotiebeleid beter op jongeren
af te stemmen. 

Pol, M. van der en E. Duijser (2004)
Marktbeschrijving
podiumkunsten 2004.
Amsterdam: NIPO, 38 p. 
Signatuur: 04-652, E04-818
Onderzoek onder het Nederlandse
publiek van theatervoorstellingen 
in opdracht van de Vereniging van
Schouwburg- en Concertgebouw-
directies (VSCD) en Bureau
Promotie Podiumkunsten (BPP).
Allereerst geven de onderzoekers
een profielschets van bezoekers en
niet-bezoekers van podiumkunsten.
Vervolgens gaan zij dieper in op 
het laatste bezoek, zoals het soort
voorstelling, de locatie en de
tevredenheid over het bezoek. Ten
slotte wordt een analyse gemaakt
van redenen van niet-bezoekers om
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geen voorstelling van podium-
kunsten te bezoeken. Op
www.promotiepodiumkunsten.nl 
is het onderzoek te downloaden.

Ranshuysen, L. (2004)
Dansweek 2003: invloed van
dansbezoekervaring belicht.
Rotterdam: Ranshuysen, 40 p.
Signatuur: 04-098
Onderzoek naar de kenmerken van
het Dansweekpubliek in 2003:
driekwart van het publiek is vrouw,
hoger opgeleid en autochtoon. Ook
andere kenmerken van het publiek
zoals leeftijd, burgerlijke status zijn
onderzocht
(www.lettyranshuysen.nl).

Ranshuysen, L. (2004)
Eerste resultaten landelijk
publieksonderzoek Nederlandse
poppodia.
Amsterdam: Ranshuysen
Signatuur: E05-071
In opdracht van de Vereniging Neder-
landse Poppodia (VNP) onderzocht
Letty Ranshuysen het publiek van
verschillende poppodia in Nederland
(www.lettyranshuysen.nl).

Theuws, H. (2003)
Jazz in de Effenaar? Een onder-
zoek naar de belangstelling voor
jazzmuziek onder de bezoekers
van de Effenaar. 
Doctoraalscriptie Universiteit 
van Tilburg, 110 p. 
Signatuur: 03-440
Het plan is om jazzmuziek te 
gaan programmeren in het nieuw 
te bouwen cultureel centrum 
De Effenaar in Eindhoven. Theuws
onderzocht of de bezoekers van
Jazzpower, dat op het moment 
van onderzoek de concerten op een
andere locatie programmeerde,
geïnteresseerd zijn in jazz- en
andere concerten in De Effenaar.

Eversmann, P. (et al.) (2002)
Publieksonderzoek 2001:
beknopte rapportage
publieksonderzoek
theaterfestival 2001. 
Amsterdam: Instituut voor
Theaterwetenschap, 44 p. 
Signatuur: 03-144
Onderzocht zijn onder andere
bezetting en respons, waardering
in verband met leeftijd en sekse,
opleiding, woonplaats, bezoek-
gedrag, theateractiviteiten,
kijkgedrag, perceptie en oordeel.

Fijen, H.J.L. (2002)
Podiumkunsten in Limburg.
Maastricht: Provincie Limburg, 33 p.
Signatuur: E03-391
Fijen onderzocht het aanbod van en
de belangstelling voor podium-
kunsten in de provincie Limburg, de
knelpunten bij de programmering
van podiumkunsten in het algemeen,
en de programmering van podium-
kunsten in het bijzonder van het
danstheater. Op www.limburg.nl is
het onderzoek terug te vinden.

Meima, G. en A. Vethman (2002)
De toekomst op de planken: een
inventariserend onderzoek naar
theater door kinderen en
jongeren.
Amsterdam: Theaterwerk NL, 38 p. 
Signatuur: 02-761
Kwantitatief onderzoek aan de hand
van een enquête naar theater-
educatie en -productie door kinderen
en jongeren. Het rapport bevat
informatie over aantallen deel-
nemers, begeleiders en onder-
steunend personeel; organisatie-
vormen; aanbod en prijzen van
cursussen en producties; docenten;
bezoekersaantallen; hoogte van
budgetten en subsidies; samen-
werking met andere instellingen; en
beschikbare faciliteiten.

Ranshuysen, L. (2002)
Onderzoek publiek en pashouders
Theater Lantaren/Venster
2001/2002: uitgebreide versie. 
Rotterdam: Ranshuysen, 82 p. 
Signatuur: 02-881, E02-475
Verslag van een enquête onder
pashouders en bezoekers van het
vlakkevloertheater en filmhuis
Lantaren/Venster te Rotterdam.
Naast uiteenlopende achtergrond-
kenmerken is er aandacht voor de
totstandkoming van de keuze voor
een voorstelling en de waardering.
Ook onderzocht Ranshuysen in
hoeverre bepaalde bezoekers-
groepen specifieke kenmerken en
behoeften hebben. Net als het andere
onderzoek van Letty Ranshuysen is
ook dit onderzoek op de website
www.lettyranshuysen.nl te vinden.

Roose, H. (et al.) (2002)
Cultuur publiek – publieke
cultuur? Publieksonderzoek 
bij theater- en museumbezoekers
te Gent. 
Gent: Stad Gent, dienst culturele
zaken – dienst kunsten, 64 p.
Signatuur: 03-037
Naast een verantwoording van de
keuze van de instellingen en de
werkwijze bij de dataverzameling
bevat het rapport informatie over
socio-demografische achtergronden
en rekruteringsgebied; motieven en
waardering van het bezoek; publici-
teitskanalen; activiteiten en attitudes;
en publieksverloop tussen theaters.

Bioscoop/Film

Djadoenath, R. (2005)
Analyse van het keuzeproces dat
ten grondslag ligt van bioscoop-
gedrag. 
Doctoraalscriptie Universiteit 
van Tilburg, 116 p. 
Signatuur: 05-620, E05-941
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Onderzoek naar de achtergronden 
en beweegredenen van bioscoop-
bezoekers, vanwege de ontwikkeling
van een nieuwe bioscoop in Tilburg.
Analyse van standaardfactoren als
geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen
en sociale positie.

Azriouil, H. (2004)
Ga je mee naar de bioscoop of
wordt het toch een dvd?: een
onderzoek naar bioscoopbezoek
onder Turkse en Marokkaanse
jongeren in de leeftijd van 16 t/m
19 jaar.
Afstudeerscriptie Hogeschool
INHOLLAND, 69 p. 
Signatuur: 07-204, E07-041
Onderzoek naar het bioscoopbezoek
van Turkse en Marokkaanse jongeren
in Nederland. Ook is er gekeken naar
de verschillen in kijkgedrag bij
bioscoopfilms, video’s en dvd’s. Het
onderzoek is ondergebracht op
www.miramedia.nl.

Buteijn, V. (2004)
Hooggeëerd publiek: publieks-
onderzoek in opdracht van film-
en theatercentrum Plaza Futura. 
Doctoraalscriptie Universiteit van
Tilburg
Tilburg: Wetenschapswinkel
Universiteit van Tilburg, 118 p.
Signatuur: 04-192
Plaza Futura in Eindhoven heeft 
één theaterzaal waar vlakkevloer-
voorstellingen te zien zijn en twee
filmzalen waar filmhuisfilms worden
gedraaid. Onderzoek naar de samen-
stelling van het publiek, de tevreden-
heid over het aanbod, de dienst-
verlening, de informatiemiddelen en
de voorzieningen.

Oever, J. van den (2004)
Het Filmmuseum van de 21e
eeuw: een bezoekersonderzoek in
opdracht van het Filmmuseum. 

Doctoraalscriptie Universiteit van
Tilburg, 90 p.
Signatuur: 04-590
Het Filmmuseum in Amsterdam is 
uit zijn huidige behuizing gegroeid
en bezint zich op een nieuw onder-
komen. Wat zijn de wensen van de
bezoekers? Onderzoek naar de ver-
schillen in persoonskenmerken,
meningen over het imago, effectiviteit
van communicatiemiddelen, bezoek-
frequentie en bezoekmotivatie tussen
het publiek van Filmmuseum Vondel-
park en Filmmuseum Cinerama, en
de wisselwerking tussen de onder-
zochte aspecten.

Verstraeten, P. (2004)
Het effect op het bezoek aan
documentaires door DocuZone:
rapport publieksonderzoek.
Amsterdam: Filmtest, 30 p.
Signatuur: 05-407, E05-387
Met de invoering in 2002 van Docu-
Zone en van digitale projecties wilde
het Nederlands Filmfonds de ver-
toningsmogelijkheden voor Neder-
landse documentaires in de film-
theaters verbeteren en meer publiek
bereiken. Verstraeten achterhaalt in
dit publieksonderzoek wat het effect
is van DocuZone op de filmtheater-
bezoekers. Het onderzoek staat op
de site van het Nederlands Filmfonds
(www.filmfund.nl). 

Verstraeten, P. (2002)
Het publiek en de Nederlandse
speelfilms: onderzoek naar het
bioscoopbezoek, de perceptie en
waardering van de Nederlandse
speelfilms door het Nederlandse
publiek. 
Amsterdam: Nederlands Fonds voor
de Film, 49 p.
Signatuur: 02-643
Het Nederlands Fonds voor de Film
biedt financiële ondersteuning voor
in Nederland geproduceerde speel-

films en streeft naar vergroting van
het marktaandeel van Nederlandse
speelfilms. Naast het bestaande
budget heeft het Fonds extra over-
heidsgeld ontvangen voor marketing-
doeleinden. Het Fonds heeft daarom
de markt nader laten onderzoeken.
Doel van dit onderzoek was het
verwerven van inzicht in de bezoek-
motieven en -drempels van het
Nederlandse publiek met betrekking
tot de Nederlandse speelfilm. 

Bibliotheken/Literatuur

Boerboom, H., I. Glandorff en F.
Spangenberg (2005)
Het boek in Nederland 2005.
Amsterdam: Motivaction, 28 p.
Signatuur: 05-724
Onderzoek naar de positie van het
boek in Nederland naar aanleiding
van het feit dat 75 jaar geleden in
Nederland de eerste collectieve
campagne voor het boek werd
georganiseerd door de Stichting
Collectieve Propaganda van het
Nederlandse boek (CPNB). Aan bod
komen het leesgedrag, de locaties
waar men leest, de tijd die men aan
lezen besteedt, lidmaatschap van
leesclubs en bibliotheken, en
leesmotieven.

Caen, M., H. Roose en H. Waege
(2004)
Publieksonderzoek in Vlaams-
Brabant: culturele centra en
bibliotheken.
Gent: Universiteit Gent, 73 p.
Signatuur: 05-077, E04-376
In opdracht van de provincie Vlaams-
Brabant verrichtte de onderzoeks-
groep G-SRM van de Universiteit
Gent onderzoek naar cultuur-
participatie in Vlaams-Brabant. 
De presentatie van het onderzoeks-
rapport vond plaats op 11 mei 2004
tijdens de studiedag ‘Niet dringen
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alstublieft! Denkdag over cultuur-
participatie in Vlaams-Brabant’ te
Leuven.

Glorieux, I., M. Moens en 
L. van Thielen (2004)
De bibliotheek, een huis vol
meningen. 32 041 bezoekers 
over 165 bibliotheken. 
Brussel: Vlaams Centrum voor Open-
bare Bibliotheken
Signatuur: E05-098

Meer dan 32.000 bibliotheek-
gebruikers uit 165 bibliotheken
namen deel aan dit onderzoek naar
het bibliotheekgebruik, de
tevredenheid en verwachtingen van
de klanten, hun uitleengedrag en
vrijetijdsbesteding.
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David Bade/Stichting ArteSwa 2005, 
project Zo!ArteSwa! te Amsterdam Zuid-
oost.


