
 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst- en Cultuurmonitor 

Amsterdam 2010 

 

RAPPORT 

 
 

 

 

 

Projectnummer 10135 

In opdracht van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Kunst en Cultuur 

 

 

 

 

drs. Merel Groeneveld 

Sanna de Ruiter 

dr. Willem Bosveld 

 

 

Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 

1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam 

Telefoon 020 251 0331 Fax 020 251 0444 

m.groeneveld@os.amsterdam.nl www.os.amsterdam.nl 

  

 

 

Amsterdam, februari 2011 

 



 

 

Gemeente Amsterdam 

Dienst Onderzoek en Statistiek 

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2010 

2 

 



 

  

Gemeente Amsterdam 

Dienst Onderzoek en Statistiek 

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2010 

3  

Inhoud 

Inleiding 5 

1 Musea 7 
1.1 Museumbezoek hoger dan in de rest van Nederland 7 
1.2 De Hermitage het meest bezochte museum 8 
1.3 Museumbezoek hoger onder hoog opgeleiden 10 
1.4 De typische museumbezoeker 11 
1.5 Galeriebezoekers vooral hoogopgeleide autochtonen 12 
1.6 Lenen en kopen van kunst 13 
1.7 Kunst op straat en in openbare gebouwen belangrijk 13 
1.8 Kunst in eigen buurt 14 

2 Podiumkunsten 17 
2.1 Bezoek voorstellingen 17 
2.2 Toneelvoorstellingen en popconcerten meest populair 20 
2.3 Bezoek aan Amsterdamse podia 2006 – 2010 22 

3 Film 25 
3.1 Negen van de tien jongeren gaan naar de film, vooral met vrienden 25 
3.2 Hoog opgeleiden gaan vaker naar de film 27 
3.3 Bezochte bioscopen 27 
3.4 Vooral autochtonen en westerse allochtonen bezoeken filmtheaters Cineville 29 
3.5 Cineville bezoekers vooral uit Centrum, Zuid en West 29 
3.6 Films worden vaker gekocht dan gehuurd of gedownload 33 

4 Festivals en evenementen 35 
4.1 Sail het meest bezocht 35 
4.2 Wie gaan er naar festivals? 36 
4.3 Weinig diversiteit op festivals 37 
4.4 Ramadanfestival en Keti Kotifestival 38 

5 Openbare Bibliotheek 41 
5.1 Aandeel volwassen en jeugdleden bibliotheken stabiel 41 
5.2 Jongeren komen vaker dan in 2006 naar de bibliotheek 42 
5.3 Bibliotheekbezoek nog steeds vooral om boeken te lenen 43 
5.4 Centrale Bibliotheek populair onder volwassenen en jongeren 44 

6 Media 55 
6.1 Vrienden, familie en bekenden belangrijke informatiebron 55 
6.2 De rol van sociale netwerksites 56 
6.3 Welke mediabronnen inzetten? 57 



 

 

Gemeente Amsterdam 

Dienst Onderzoek en Statistiek 

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2010 

4 

7 De invloed van ouders en school 59 
7.1 Vier op de tien jongeren volgt CKV onderwijs 59 
7.2 Veel jonge Amsterdammers gaan met ouders naar culturele voorstellingen 60 
7.3 Volwassen Turkse Amsterdammers hadden veelal opvoeding zonder cultuur 61 
7.4 Invloed ouders op cultuurparticipatie jongeren belangrijker dan invloed school 62 
7.5 Helft Amsterdamse ouders tevreden over cultuuraanbod voor kinderen 63 

8 Cultuur in de buurt 65 
8.1 Jongeren vaker naar cultuur in de buurt dan volwassenen 65 
8.2 Eén op de tien Amsterdammers zelf actief in de buurt 65 
8.3 Behoefte aan meer activiteiten in de buurt niet groot 66 

9 Informele cultuur 67 
9.1 (Bijna) helft Amsterdammers bezoekt informele feesten 67 
9.2 Waar worden de feesten gehouden? 68 
9.3 Wie gaan er naar welke informele feesten? 69 
9.4 Formele en informele feesten – gescheiden circuits? 70 

10 Deelname aan amateurkunst 71 
10.1 Participatie amateurkunst gedaald 71 
10.2 Beeldende kunst en muziek meest populair 74 
10.3 Van amateurkunst tot professionele kunst 77 

11 Cultuurparticipatie Amsterdammers 81 
11.1 Cultuurparticipatie 81 

Conclusies 85 

Bijlage 1   Werkwijze 87 

Bijlage 2   Bezoekers 89 
 



 

  

Gemeente Amsterdam 

Dienst Onderzoek en Statistiek 

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2010 

5  

Inleiding 

Amsterdam is een stad vol kunst en cultuur. Het aanbod is groot en zeer divers en trekt 

veel toeristen en dagjesmensen naar onze stad. Maar in de eerste plaats maken vooral 

Amsterdammers, jong en oud, gebruik van dit aanbod.  

Het bestuur van de stad wil graag weten in welke mate en hoe de eigen burgers gebruik 

maken van de culturele voorzieningen.  

 

 

Cultuurmonitor 

In 2002 is voor het eerst in Amsterdam een Kunst- en Cultuurmonitor uitgevoerd, in 

opdracht van de afdeling Kunst en Cultuur van DMO. Deze meting kreeg een vervolg in 

2006 en voor u ligt de derde meting. Ruim 700 Amsterdamse jongeren van 12 tot en met 

17 jaar en ruim 1000 Amsterdamse volwassenen zijn ondervraagd over hun passieve en 

actieve cultuurparticipatie in Amsterdam. In dit rapport geven we aan welk deel van de 

jongeren en volwassenen gebruik maakt van het culturele aanbod van Amsterdam: 

musea, theaters, concertzalen, festivals en evenementen, bioscopen en bibliotheken. 

Daarnaast kijken we welke musea, theaters en festivals het meest populair zijn onder 

Amsterdammers. Ook laten we dit jaar zien welk deel van de Amsterdammers zelf creatief 

bezig is en tot waar de ambities in dezen reiken: in hoeverre blijft het bij hobbyisme of 

wordt het professioneel? Verder is het huidige onderzoek uitgebreid met vragen over 

cultuur in de buurt. Al met al biedt deze Cultuurmonitor een weergave van de stand van 

zaken van actieve en passieve cultuurparticipatie van Amsterdammers.  

 

 

Cultuurbeleid 

In het Amsterdamse cultuurbeleid spelen vier ambities een centrale rol: talentontwikkeling, 

wereldklasse, laboratorium en prachtstad. Deze beleidsambities geven aanleiding tot 

vragen als: Hoe is het aanbod van cultuur verspreid over de stad? Is er volgens de 

inwoners van Amsterdam voldoende cultuur in hun buurt? Maken ze er gebruik van en 

zijn ze er tevreden over? Maar ook: waar wonen de gebruikers van de grote culturele 

instellingen in Centrum en Zuid? Is het zo dat in een multiculturele stad als Amsterdam 

bewoners van verschillende etnische culturen mixen tijdens hun cultuurparticipatie? 

In hoeverre zijn jongeren en volwassenen zelf creatief actief, willen ze zich daar verder in 

ontwikkelen en willen ze hun beroep maken van deze creatieve bezigheden? Kennen 

jongeren ook de kunstvakopleidingen die Amsterdam heeft? Zijn er belemmeringen om 

ambities op creatief vlak waar te maken? 
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Leeswijzer 

De Cultuurmonitor Amsterdam 2010 is zo ingedeeld dat de participatie van jongeren (12-

17 jaar) en volwassenen (18+) bij verschillende kunstdisciplines makkelijk terug te vinden 

is. De eerste zeven hoofdstukken gaan over passieve cultuurparticipatie aan de 

verschillende kunstdisciplines. Achtereenvolgens komen de musea (hoofdstuk 1), 

podiumkunsten (2), film (3), festivals en evenementen (4) en de openbare bibliotheek (5) 

aan bod. Hoe Amsterdammers zich informeren over het cultuuraanbod en de rol van 

sociale netwerksites daarbij, komt aan bod in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 volgt een 

beschouwend hoofdstuk over de invloed van ouders en onderwijs op jongeren om hen te 

stimuleren deel te nemen aan culturele activiteiten in Amsterdam.  

 

Daarna volgen drie hoofdstukken over Amsterdamse cultuurparticipatie op kleinschaliger 

en actiever niveau: cultuur in de buurt (hoofdstuk 8), informele cultuur tijdens besloten 

feesten (hoofdstuk 9) en actieve cultuurparticipatie (10).  

 

Hoofdstuk 11 biedt een algemeen beschouwend hoofdstuk over cultuurparticipatie in 

Amsterdam. Daarna volgen de conclusies. 



 

  

Gemeente Amsterdam 

Dienst Onderzoek en Statistiek 

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2010 

7  

1  Musea 

Musea vormen een belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van Amsterdam. Een 

groot deel van de Amsterdammers geeft aan trots te zijn op de musea in de stad. De 

sluiting van een aantal grote musea is sommige mensen een doorn in het oog, 

daarentegen is de hernieuwde Hermitage een groot succes. In dit hoofdstuk staat het 

bezoek aan een museum, tentoonstelling of een galerie centraal. Tevens zal kunst in huis 

en bekendheid met en waardering voor kunst op straat of in openbare gebouwen aan de 

orde komen.  

 

1.1  Museumbezoek hoger dan in de rest van Nederland 

In 2010 bracht 60% van de Amsterdamse jongeren en 51% van de Amsterdamse 

volwassenen een bezoek aan een museum in Amsterdam. Als gevolg van 

museumbezoek met school ligt dit percentage onder jongeren wat hoger dan onder 

volwassenen. Voor beide groepen is het museumbezoek nauwelijks veranderd ten 

opzichte van 2006. Ten opzichte van 2002 gaan dit jaar iets minder volwassen 

Amsterdammers naar een museum in de stad. 

 

Van de Amsterdamse jongeren en volwassenen die niet naar een museum in Amsterdam 

gingen, bezocht een klein deel (zeven procent van alle Amsterdamse jongeren 

respectievelijk volwassenen) wel een museum elders in Nederland
1
. 

 

Tabel 1.1  Bezoek musea in Amsterdam, 2002, 2006 en 2010 (procenten) 

  2002 2006 2010 

jongeren 60 63 60 

volwassenen 57 51 51 

 

Net als in voorgaande jaren ligt het museumbezoek van Amsterdammers hoger dan in de 

rest van Nederland: in 2007 bezocht 41% van de Nederlanders een museum
2
. Als we 

kijken naar de verdeling van museumbezoek naar leeftijd, zien we dat er verschillen zijn 

tussen Amsterdamse en landelijke cijfers. Het grootste verschil is zichtbaar in de groep 20 

tot 34 jarigen: in Amsterdam ligt het museumbezoek het hoogst onder deze groep, terwijl 

dit landelijk de groep is met het laagste museumbezoek (zie de volgende tabel). Hierbij 

zal meespelen dat de groep 20-34 jarigen in Amsterdam een hoog opgeleide groep is met 

een relatief hoog inkomen. Tevens zijn de 20-34 jarigen de Amsterdammers die de 

Museumnacht het meest bezoeken, één op de tien van hen bezocht een museum tijdens 

dit evenement. 

                                                      
1
 Deze vraag is gesteld om cultuurinteresse van Amsterdammers die geen museum in de stad bezochten in 

kaart te brengen. De vraag is niet gesteld aan mensen die een Amsterdams museum hebben bezocht, 

aangezien de interesse van het onderzoek uitging naar Cultuurdeelname binnen Amsterdam. 
2
 Bron: SCP- AVO 1995-2007 
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Tabel 1.2  Bezoek musea, Nederland versus Amsterdam (procenten) 

      SCP, Nederland 2007 O + S, Amsterdam 2010

12-19 jaar   51 57

20-34 jaar     30 60

35-49 jaar   38 45

50-64 jaar   46 53

65-79 jaar   42 58

80 jaar en ouder   22 *

* te weinig cases 

 

Amsterdamse vrouwen gaan iets vaker dan mannen naar een museum, namelijk zes op 

de tien vrouwen tegenover vijf op de tien mannen. Dit verschilt van de landelijke trend, 

waar geen verschil zichtbaar is tussen de seksen
3
. Mensen zonder kinderen bezochten in 

het afgelopen jaar vaker een museum dan mensen met kinderen. 

 

 

1.2  De Hermitage het meest bezochte museum 

De Hermitage opende op 19 juni 2009 haar deuren en is in het afgelopen jaar het door 

Amsterdammers meest bezochte museum (27% van de volwassenen en 9% van de 

jongeren). Het Rijks- en het Van Gogh Museum zijn net als in voorgaande jaren veel 

bezocht. Onder jongeren blijven dit de meest populaire musea, al is het bezoek iets 

afgenomen in vergelijking met 2006. Toch bezoekt nog steeds een vijfde van de jongeren 

deze musea en dat is opvallend veel. Jongeren bezoeken het Rijksmuseum en Van Gogh 

Museum vooral met school. In 2006 werd ook het Stedelijk Museum veel bezocht (door 

ongeveer 14% van de Amsterdammers), maar vanwege de verbouwing is dit museum niet 

meegenomen in de Cultuurmonitor 2010, evenmin als het Scheepvaartmuseum. 

 

Ten behoeve van de leesbaarheid zijn in de volgende figuur alleen de musea opgenomen 

die door minimaal 5% van de Amsterdammers bezocht zijn. In de bijlage staat de totale 

lijst met musea en het percentage bezoekers onder jongeren en volwassenen.  

 

                                                      
3
 Bron: SCP- AVO 1995-2007 
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Figuur 1.3  Meest bezochte musea in Amsterdam, 2010 (percentages, door meer dan 5% genoemd) 
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De verschillende musea trekken bezoekers vanuit de hele stad. Er zijn maar een paar 

musea die bezoekers trekken uit een bepaald stadsdeel. Zo komen er relatief veel 

jongeren uit stadsdeel Centrum naar het Amsterdams Historisch Museum
4
, jongeren uit 

Nieuw-West naar het Anne Frankhuis en jongeren uit Noord en Zuidoost naar het KIT 

Tropenmuseum. Ook deze museumbezoeken vinden vooral in schoolverband plaats. 

Onder volwassen museumbezoekers is FOAM vooral in trek bij bewoners van stadsdeel 

Centrum, het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum vooral bij bewoners uit Zuid en de 

Hermitage bij bewoners uit Centrum en Zuid.  

 

De jonge Amsterdammers die in het afgelopen jaar naar een museum in Amsterdam 

gingen, bezochten gemiddeld 3 verschillende musea. De volwassen Amsterdamse 

museumbezoekers bezochten gemiddeld 4,3 verschillende Amsterdamse musea. 

 

Bijna de helft van de museumbezoekers geeft aan bepaalde musea vaker dan één keer 

bezocht te hebben in 2010. Met name musea met wisselende collecties/tentoonstellingen, 

zoals de Hermitage, het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en FOAM, werden vaker 

dan eens bezocht.  

 

 

 

                                                      
4
 Vanaf januari 2011 heet dit museum Amsterdam Museum. 
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1.3  Museumbezoek hoger onder hoog opgeleiden 

Museumbezoek varieert met opleidingsniveau en inkomen: mensen met een hoge 

opleiding en/of een hoog inkomen komen het meest frequent in een museum en mensen 

met een lage opleiding en/of laag inkomen het minst.  

 
Figuur 1.4  Museumbezoek naar opleidingsniveau, volwassenen, 2010 (procenten) 
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Een andere belangrijke factor bij de vraag of Amsterdammers wel of geen musea 

bezoeken is etniciteit. Onder westerse allochtonen ligt het museumbezoek het hoogst, 

hoger dan onder autochtonen. Een verklaring hiervoor is dat westerse allochtonen die in 

Amsterdam wonen vaak hoog opgeleid zijn en dat er binnen deze groep relatief meer 18-

34 jarigen zijn dan onder autochtone Amsterdammers. Hoog opgeleiden en mensen 

tussen 18 en 34 jaar zijn de groepen die relatief vaak participeren op cultureel vlak, zoals 

we in dit hoofdstuk, maar ook in andere hoofdstukken zullen zien.  

 

Net als in 2006 gaan volwassenen met een Marokkaanse achtergrond het minst vaak 

naar een museum of een expositie. Wat tevens opvalt is dat onder volwassenen met een 

Surinaams/Antilliaanse achtergrond het museumbezoek blijft afnemen. In 2002 ging 45% 

van hen naar een museum, in 2006 nog 32%. Dit percentage is in 2010 afgenomen naar 

20%.  

 

Amsterdammers onder de achttien jaar bezoeken vaker musea en tentoonstellingen dan 

volwassenen. Deze bezoeken vinden vaak in schoolverband plaats: acht van de tien 

jonge museumbezoekers geeft aan met school naar het museum te gaan. Ruim een 

derde ging met ouders/verzorgers en één op de vijf met vrienden. In het algemeen 

bezoeken met name jongeren die op de HAVO, het VWO of het Gymnasium zitten vaak 

musea.  
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Wanneer we het museumbezoek van jongeren en hun etnische achtergrond nader 

bekijken, valt op dat het museumbezoek van jonge Amsterdammers met een 

Surinaams/Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse achtergrond lager ligt dan bij hun 

leeftijdgenoten (zie volgende figuur). De reden hiervoor is dat jongeren met deze etnische 

achtergronden minder door hun ouders worden meegenomen naar een museum dan hun 

leeftijdgenoten: één tot twee op de tien van deze jongeren geven aan in 2010 met hun 

ouders naar een museum te zijn geweest, tegenover vijf op de tien jonge westerse 

allochtonen en autochtone Amsterdammers. Kijken we naar de jonge museumbezoekers 

dan valt op dat slechts 70% van de autochtone jongeren met school een museum bezocht 

heeft tegenover 90 tot 98% van de Surinaams/Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse 

jongeren. Een verklaring hiervoor kan een verschil in schooltype zijn. Autochtone jongeren 

en Westerse allochtonen gaan vaker naar HAVO, VWO en Gymnasium dan jongeren met 

een Surinaams/Antilliaanse, Turkse of Marokkaanse achtergrond. Laatstgenoemde 

groepen gaan vaker naar MAVO/VMBO. Het is aannemelijk dat het vak CKV verschillend 

wordt ingevuld op de verschillende schooltypen. In het hoofdstuk over invloed van ouders 

en school op cultuurparticipatie van jongeren wordt hier verder op in gegaan. 

 
Figuur 1.5  Museumbezoek naar herkomst, jongeren en volwassenen, 2010 
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1.4  De typische museumbezoeker 

De typische volwassen Amsterdamse museumbezoeker is een hoog opgeleide, 

autochtone Amsterdammer of een westerse allochtoon, woonachtig in het centrum van 

Amsterdam of in stadsdeel Zuid. De museumbezoeker is als kind vaker door ouders 

meegenomen naar een culturele voorstelling dan de Amsterdammer die geen museum 

heeft bezocht. Tevens is hij vaak in het bezit van een kortingskaart. Jongeren hebben 
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vaak een XXXS-pas
5
 en/of een CJP en minder vaak een stadspas of museumkaart 

(respectievelijk 95%, 64%, 23% en 13%). Van de volwassen Amsterdamse 

museumbezoekers hebben bijna vier van de tien een museumkaart (dat is 20% van alle 

volwassen Amsterdammers). Tot slot heeft één op de vijf volwassen museumbezoekers 

een stadspas. 

 

 

1.5  Galeriebezoekers vooral hoogopgeleide autochtonen 

Net als in voorgaande jaren bezocht een kwart van de volwassen Amsterdammers dit jaar 

een galerie of atelier in de stad. Galeriebezoekers gaan vaker naar een museum dan 

mensen die geen galerie bezoeken. 

 

Binnen de groep volwassenen zijn geen verschillen naar leeftijd of sekse zichtbaar. Er 

bestaat echter, net als bij museumbezoek, wel een relatie tussen opleidingsniveau en 

galeriebezoek: hoogopgeleiden (afgeronde HBO of WO opleiding) komen vaker in een 

galerie dan lager opgeleiden.  

 
Figuur 1.6 Galeriebezoek volwassenen naar opleidingsniveau, 2010 (procenten) 
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Verder bestaan galeriebezoekers voor het grootste deel (ongeveer 90%) uit westerse 

allochtonen en autochtonen, woonachtig in de stadsdelen Centrum of Zuid. Inwoners van 

stadsdeel Nieuw-West en stadsdeel Zuidoost zijn minder vertegenwoordigd in galerie- en 

museumbezoek. 

 

                                                      
5
 XXXS is de gratis jongerenkaart van de gemeente Amsterdam voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. XXXS wil 

Amsterdamse jongeren informeren, inspireren én activeren op het gebied van events, film, muziek, sport, 

uitgaan en vrije tijd. Op www.xxxs.nl staan aanbiedingen voor XXXS-kaarthouders. 
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1.6  Lenen en kopen van kunst 

Zeven procent van de volwassen Amsterdammers heeft in 2010 een Amsterdamse 

instelling voor kunstuitleen of een artotheek bezocht. Van deze groep heeft een kwart, dus 

bijna 2% van alle volwassen Amsterdammers, ook daadwerkelijk kunst in bruikleen 

gehad.  

 

De dalende trend van kunstkopers die in voorgaande jaren zichtbaar was, zet zich voort: 

kocht in 2002 nog 16% van de volwassen Amsterdammers kunst, in 2006 was dat 

afgenomen tot 12%. In 2010 kocht nog één op de tien volwassen Amsterdammers kunst.  

De relatief kleine groep kunstkopers bestaat, net als in voorgaande jaren, vooral uit hoog- 

en middelbaar opgeleide autochtonen en westerse allochtonen, met een inkomen boven 

de 2051 euro netto per maand. De leeftijd van de kunstkopers is gelijkmatig verdeeld, al 

kopen Amsterdammers tussen de 35 en de 54 jaar iets vaker kunst. 

 
Figuur 1.7  Kunstkopers naar inkomen, 2010 (procenten) 
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1.7  Kunst op straat en in openbare gebouwen belangrijk 

Behalve in musea en op tentoonstellingen komen Amsterdammers ook in openbare 

gebouwen of op straat in aanraking met kunst. Op de vraag of men wel eens kunst ziet op 

straat of in openbare gebouwen antwoordt een meerderheid van de Amsterdammers 

bevestigend, slechts 14 procent geeft aan dit nooit te zien. Kunst op straat wordt door 

meer mensen gezien (75%) dan kunst in openbare gebouwen (50%). Bijna driekwart van 

de Amsterdammers vindt het belangrijk dat kunst op deze plekken aanwezig is. Eén op de 

vijf geeft aan dit niet belangrijk te vinden en de overige mensen hebben hier geen mening 

over. Volwassenen vinden dit belangrijker dan jongeren en er zijn meer jongeren die geen 
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mening hebben over het belang van kunst op straat of in openbare gebouwen. 

Amsterdammers die kunst op straat belangrijk vinden maken ook meer gebruik van het 

cultuuraanbod van de stad. Zo gaan zij vaker naar een theatervoorstelling, museum of 

galerie dan mensen die kunst op straat niet belangrijk vinden.  

 

Veertien procent van de Amsterdammers nam in het afgelopen jaar deel aan een 

stadswandeling of rondleiding door de stad, jongeren even vaak als volwassenen. 

Mensen die wel of geen stadswandeling of rondleiding maakten, verschillen niet van 

elkaar voor wat betreft leeftijd, opleidingsniveau, etnische achtergrond of 

gezinssamenstelling. 

 

 

1.8  Kunst in eigen buurt 

De meeste musea, galeries en expositieruimten staan in en rondom het centrumgebied en 

stadsdeel Zuid. De bewoners uit deze stadsdelen vormen dan ook de meerderheid van de 

(Amsterdamse) bezoekers van deze culturele instellingen. Daarbij zijn dit ook de mensen 

die het meest frequent kunst op straat en in openbare gebouwen zien en het belangrijk 

vinden dat deze vorm van kunst bestaat in de stad.  

 

Amsterdammers uit Noord, Nieuw-West en (in mindere mate) Zuidoost vormen de andere 

kant van dit spectrum: zij komen het minst vaak in musea, galeries en theaters en zien 

minder vaak kunst op straat en in openbare gebouwen. Daarentegen zijn dit wel de 

mensen die behoefte hebben aan meer culturele voorzieningen in hun buurt en die 

denken dat het een verbetering van hun stadsdeel zou zijn als er een theater of bioscoop 

gebouwd werd. Ruim de helft van de bewoners van Noord denkt dat een theater of 

bioscoop een verbetering zal zijn voor hun stadsdeel. Dit is bovengemiddeld: van alle 

volwassen Amsterdammers denkt 37% dat een theater of nieuwe bioscoop hun stadsdeel 

ten goede zal komen.  

 

De grafieken op de volgende pagina geven weer dat er een verband is tussen huidige 

cultuurparticipatie en positief staan tegenover nieuwe culturele voorzieningen in de eigen 

buurt. Stadsdelen waarvan bewoners minder participeren in cultuur, zoals stadsdeel 

Noord, Nieuw-West en Zuidoost, zijn tevens de stadsdelen waarin de bewoners aangeven 

dat nieuwbouw van culturele voorzieningen goed zal zijn voor hun stadsdeel. 

Amsterdammers die bovengemiddeld gebruik maken van cultuurvoorzieningen in de stad, 

zoals bewoners van stadsdelen Centrum en Zuid, blijken tevreden met het aanbod binnen 

hun stadsdeel en hebben dan ook geen behoefte aan nieuwe culturele instellingen of 

culturele activiteiten.  
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Figuur 1.8  Bouw van theater of bioscoop goed voor het stadsdeel en theaterbezoek,  

                    volwassenen, 2010 (procenten) 
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Figuur 1.9  Bouw van theater of bioscoop goed voor het stadsdeel en bioscoopbezoek,  

                    volwassenen, 2010 (procenten) 
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2  Podiumkunsten 

In dit hoofdstuk komt de belangstelling van Amsterdammers voor podiumkunsten aan de 

orde. De resultaten hebben betrekking op het professionele aanbod. In het eerste deel 

gaan we in op het algemene bezoek aan voorstellingen en de verschillende disciplines 

binnen de podiumkunsten. Specifieke theaters en concertzalen waar de voorstellingen 

plaatsvinden komen in het tweede deel aan de orde.  

 

 

2.1  Bezoek voorstellingen  

In 2010 heeft 53% van de jongeren en 56% van de volwassenen een voorstelling of 

concert bezocht. Daarnaast blijkt dat dit jaar zowel vijf procent van de volwassenen als vijf 

procent van de jongeren wel naar een voorstelling of concert is geweest, maar niet in 

Amsterdam. Dat betekent dat zij wel interesse hebben in het bezoeken van voorstellingen 

of concerten, maar dat ze dat het afgelopen jaar niet in Amsterdam hebben gedaan. 

 

Tabel 2.1  Bezoek voorstellingen of concerten in Amsterdam, 2010 (procenten) 

jongeren  53 

volwassenen   56 

 

Uit landelijk onderzoek, uitgevoerd door het SCP, blijkt dat in 2007 53% van alle 

Nederlanders naar een voorstelling of concert is geweest. De Amsterdamse cijfers zijn 

hiermee in lijn. Het Amsterdamse gemiddelde ligt dus rond het landelijke gemiddelde. Het 

SCP laat verder zien dat het bezoek aan podiumkunsten sinds 1995 licht gestegen is van 

48% naar 53% in 2007.  
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Als we wat gedetailleerder naar leeftijd van de Amsterdammers kijken dan blijkt de 

podiumkunst onder de groep 18-34 jarigen het meest populair: van deze groep bezoekt 

69% wel eens een voorstelling of concert. Van de jongeren en de Amsterdammers vanaf 

35 jaar bezoekt iets meer dan de helft een voorstelling of concert.  

 
Figuur 2.2  Bezoek voorstellingen naar leeftijd, 2010 (procenten) 
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Kijken we naar etniciteit dan blijken er verschillen te zijn in het bezoek van voorstellingen 

tussen jongeren van verschillende herkomst en tussen volwassenen van verschillende 

herkomst. Omdat jongeren soms met school in het kader van hun lesprogramma 

voorstellingen bezoeken, zijn de verschillen tussen jongeren van verschillende herkomst 

niet zo groot als tussen de verschillende groepen volwassenen.  

 
Figuur 2.3  Bezoek voorstellingen jongeren en volwassenen naar herkomst, 2010 (procenten) 
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Landelijk onderzoek van het SCP onder Nederlanders vanaf 6 jaar laat een zelfde beeld 

zien: autochtonen gaan het meest naar een voorstelling (55%), gevolgd door Surinamers 

en Antillianen (40%) en Turken en Marokkanen (22%). Het beeld is dus hetzelfde, maar 

de participatie van deze groepen in Amsterdam ligt wel hoger dan landelijk.  

 

Het wel of niet bezoeken van voorstellingen en concerten heeft niet alleen met herkomst 

te maken, maar ook met het opleidingsniveau. Er zijn eigenlijk drie groepen te 

onderscheiden: autochtonen met een middelbare of hoge opleiding zijn het afgelopen jaar 

het meest naar één of meerdere voorstellingen geweest. Daarna volgen de groepen 

“autochtoon met een lage opleiding” en “niet-westerse allochtonen (Turkse, Marokkaanse, 

overig niet-westerse herkomst) met een hoge opleiding”. Tussen deze twee groepen zijn 

geen significante verschillen. Tot slot gaan de niet-westerse allochtonen met een lage 

opleiding het minst vaak naar een voorstelling.  
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Figuur 2.4  Bezoek voorstellingen volwassenen naar herkomst en opleidingsniveau, 2010 (procenten) 
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2.2  Toneelvoorstellingen en popconcerten meest populair 

Volwassenen gaan vaker naar de verschillende soorten voorstellingen en concerten dan 

jongeren. Er zijn echter twee uitzonderingen: jongeren hebben (veel) meer dan 

volwassenen toneelvoorstellingen en musicals bezocht (zie volgende figuur). Het ligt voor 

de hand dat jongeren die toneelvoorstellingen veelal op of met school hebben gezien in 

het kader van het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming. Alle leerlingen van het 

voortgezet onderwijs krijgen een cultuurkaart met een saldo van 15 euro per jaar. Als 

leerlingen het vak CKV volgen krijgen ze 10 euro extra. Uit het Bestedingsrapport 

Cultuurkaart Amsterdam blijkt dit geld vooral naar theatergezelschappen te gaan.  
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Figuur 2.5  Bezoek van jongeren en volwassenen aan voorstellingen en concerten, 2010  

                    (procenten van alle Amsterdammers) 
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Specificeren we het nog verder naar leeftijdscategorieën, dan blijkt dat cabaret, 

popconcerten en dance- en houseparty’s vooral bezocht worden door Amsterdammers 

tussen 18 en 34 jaar, (moderne) klassieke muziek vooral door Amsterdammers vanaf 35 

jaar en dat met name 65-plussers naar een koor en naar de opera gaan. 

 

Westerse allochtonen en autochtonen bezoeken vooral cabaret, jazz, opera, (moderne) 

klassieke muziek en ballet. Ook (moderne) klassieke muziek wordt relatief veel bezocht 

door autochtonen. Popconcerten trekken Amsterdammers van verschillende herkomst, 

maar opvallend weinig van Marokkaanse herkomst. 
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2.3  Bezoek aan Amsterdamse podia 2006 – 2010 

In deze paragraaf bekijken we het bezoek aan Amsterdamse podia en het bezoek van 

Amsterdammers aan deze podia. Veel grote Amsterdamse theaters of concertzalen 

hebben niet alleen aantrekkingskracht op Amsterdammers, maar ook op mensen die 

buiten Amsterdam wonen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest 

bezochte theaters en concertzalen en de aantallen bezoekers in 2005 en 2009 (steeds 

een jaar voorafgaand aan de meting van de Cultuurmonitor). 

 

 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de volgende theaters en concertzalen een behoorlijke 

stijging kennen van het aantal bezoekers: Paradiso, De Melkweg, Stadsschouwburg en 

Meervaart. Bij het Concertgebouw en Carré zien we een duidelijke daling van de 

bezoekersaantallen
6
. 

  

Waar gaan Amsterdammers graag naar toe, en hoe was dat vier jaar geleden? Het 

Concertgebouw is net als in 2006 het meest populaire podium onder volwassen 

Amsterdammers, gevolgd door Paradiso en Carré. Onder jongeren is Carré het meest 

populair, gevolgd door het Concertgebouw (vooral omdat ze er met school naartoe gaan) 

en vervolgens Paradiso, de Melkweg en de Heineken Music Hall. 

De verschillende locaties in de volgende tabel in ogenschouw nemend valt op dat er 

vrijwel geen verschillen zijn opgetreden ten opzichte van 2006
7
. Uitzonderingen hierop zijn 

een stijging in het bezoek van jonge en volwassen Amsterdammers aan de 

Westergasfabriek en een (geringe) daling van het bezoek van volwassen Amsterdammers 

aan het Concertgebouw, Carré en de Kleine Komedie.  

 

                                                      
6
 De stijging van het aantal bezoekers van de Melkweg en de Stadsschouwburg heeft onder andere te maken 

met de opening van een extra zaal. Sinds 2009 beschikken de Melkweg en de Stadsschouwburg gezamenlijk 

over een extra zaal van circa 500 stoelen (Rabozaal). Een mogelijke verklaring voor de daling van het aantal 

bezoekers bij het Concertgebouw is een geringer aantal voorstellingen.   
7
 De volledige lijst met bezoek aan Amsterdamse podia staat in de bijlage. 

Bezoekers (x 1.000) naar theater of concertzaal)  

       2005                2009 

Concertgebouw                                                                                        814                         727 

Paradiso                                                                                                   485                         570 

Carré                                                                                                        486                         404 

De Melkweg                                                                                              312                         400 

Stadsschouwburg                                                                                    115                         155 

Muziektheater                                                                                          246                         254 

Meervaart                                                                                                  79                          109 

Muziekgebouw aan ’t IJ                                                                            76                            87 

Kleine Komedie                                                                                       117                         116 

Vondelpark (openlucht)                                                                             89                         100 

Theater Bellevue                                                                                       53                           56 

                                                                                                                              (bron: theaters) 



 

  

Gemeente Amsterdam 

Dienst Onderzoek en Statistiek 

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2010 

23  

 

Tabel 2.6  Bezoek per locatie, 2006 en 2010 (procenten van alle Amsterdamse jongeren en  

                  volwassenen) (voor volledige lijst zie bijlage 2) 

  2006   2010   

 jongeren volwassenen jongeren volwassenen 

Concertgebouw 11 25 11 19 

Paradiso 8 16 10 17 

Carré 10 22 12 14 

De Melkweg 11 11 10 12 

Stadsschouwburg 7 14 9 12 

Heineken Music Hall 7 7 10 10 

Muziektheater 5 13 2 10 

Meervaart 9 7 8 9 

Muziekgebouw aan ‘t IJ - - 6 8 

Kleine Komedie 5 13 5 8 

Westergasfabriek 1 3 5 8 

Vondelpark (openluchttheater) 4 9 4 7 

Theater Bellevue 5 9 2 6 

 

De daling van het aantal Amsterdammers dat Carré en het Concertgebouw bezoekt komt 

overeen met de absolute bezoekcijfers, die in de periode 2005 – 2009 een lichte afname 

laten zien. De absolute bezoekersaantallen van de Kleine Komedie zijn in de afgelopen 

jaren redelijk gelijk gebleven. Tegelijkertijd blijkt uit ons onderzoek onder Amsterdammers 

dat het percentage bezoekers afneemt. Er komen blijkbaar meer niet-Amsterdammers 

naar de Kleine Komedie. 

 

De meeste theaters en concertzalen staan in de stadsdelen Centrum en Zuid en worden 

over het algemeen bezocht door Amsterdammers uit de hele stad. De volgende theaters 

en concertzalen die in andere stadsdelen liggen, trekken (naast bezoekers van buiten 

Amsterdam) vooral het eigen stadsdeelpubliek aan: het Bijlmerparktheater in Zuidoost en 

De Meervaart in Nieuw-West.  
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3  Film 

Door een grote diversiteit in genres is een bezoek aan de bioscoop voor veel 

verschillende groepen interessant. In dit hoofdstuk komt het bioscoopbezoek van 

Amsterdammers aan de orde.  

 

 

3.1  Negen van de tien jongeren gaan naar de film, vooral met 
vrienden 

Zes van de tien volwassen Amsterdammers gingen in 2010 in Amsterdam naar de film, 

mannen net zoveel als vrouwen. Jongeren gaan veel vaker naar de bioscoop: bijna negen 

van de tien jongeren gingen het afgelopen jaar één of meer keren naar de film. Het 

bioscoopbezoek van volwassenen is hiermee terug op het niveau van 2002, na een daling 

in 2006: toen bezochten ruim 5 op de tien volwassen Amsterdammers de bioscoop. Ook 

landelijk is deze trend zichtbaar: sinds 2003 was er jaarlijks een daling te zien in het 

aantal bioscoopbezoeken. In 2008 nam dit aantal voor het eerst weer toe, toen steeg het 

aantal bioscoopbezoeken tot iets boven het aantal bezoeken in 2002
8
. Het 

bioscoopbezoek onder jongeren is niet veranderd ten aanzien van 2002 of 2006. 

Amsterdammers die naar de film gaan bezochten in het afgelopen jaar gemiddeld twee 

verschillende bioscopen. 

 

Tabel 3.1  Bezoek bioscoop in Amsterdam, 2002, 2006 en 2010 (procenten) 

  2002 2006 2010 

jongeren 91 91 90 

volwassenen 61 51 60 

 

Op de vraag met wie ze naar de bioscoop gaan, geven bijna negen van de tien jongeren 

aan dit met vrienden/bekenden te doen. Slechts een enkeling gaat wel eens alleen, 37% 

gaat met ouders/verzorgers en 11% geeft aan met school te gaan.  

 

                                                      
8
 Bezoekcijfers bioscopen (verkregen via het infocentrum van de NVB). 
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Als er gekeken wordt naar etnische herkomst van de bioscoopbezoeker valt op dat 

Marokkaanse Amsterdammers het minst frequent naar de bioscoop gaan. Filmaanbod, 

relatief hoge kosten en taalbarrières zijn aannemelijke verklaringen voor dit feit. Onder 

volwassenen zijn de verschillen tussen de etnische groepen groter dan onder jongeren, 

zoals zichtbaar wordt in de volgende figuur. 

 
Figuur 3.2  Bioscoopbezoek jongeren en volwassenen naar herkomst, 2010 (procenten) 
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3.2  Hoog opgeleiden gaan vaker naar de film 

Volwassenen met een hoog opleidings- en inkomensniveau gaan het meest naar de film. 

Dit is overeenkomstig de landelijke cijfers over bioscoop bezoek, in heel Nederland gaan 

hoger opgeleiden vaker naar de bioscoop dan lager opgeleiden. Ons onderzoek, noch dat 

van het SCP, biedt daar een onmiddellijke verklaring voor, maar een algehele grotere 

culturele interesse (zoals we dat op alle hier besproken terreinen zien), samen met hun 

hogere inkomen, lijken waarschijnlijke verklaringen.  

 
Figuur 3.3  Bioscoopbezoek volwassenen naar opleidingsniveau, 2010 (procenten) 
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Het bioscoopbezoek van volwassenen is, net als in voorgaande jaren, het hoogst onder 

de 18-34 jarigen, van hen ging 82% afgelopen jaar naar de film. Eveneens onveranderd is 

het feit dat 55-plussers het minst vaak naar de bioscoop gaan, ondanks een toename ten 

opzichte van 2006: toen bezocht 35% een bioscoop, in 2010 was dat 45%. Ook deze 

stijging is vergelijkbaar met de landelijke trend.  

 

 

3.3  Bezochte bioscopen 

Naast de grote Pathé bioscopen (de Munt, Arena en Tuschinski) heeft Amsterdam dertien 

kleinere filmtheaters die sinds 2008 met elkaar verbonden zijn in het initiatief Cineville. 

Het doel van de samenwerking van deze dertien filmtheaters is nieuw leven inblazen in 

arthouse film (kwaliteitsfilm). De dertien aangesloten filmtheaters zijn The Movies, 

Cinecenter, Rialto, Studio-K, Tropentheater, De Uitkijk, de Balie, Filmhuis Cavia, 

EYE/Filminstituut Nederland, Het Ketelhuis, Kriterion, De Melkweg Cinema en Smart 

Project Space. Met een abonnement van € 17,50 per maand krijgen bioscoopbezoekers 

gratis toegang tot voorstellingen in deze filmhuizen. 
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Pathé de Munt is net als in 2002 en 2006 de meest bezochte bioscoop onder zowel 

jongeren als volwassenen en er is geen verschil tussen mensen met en zonder kinderen. 

Met name onder volwassenen is een forse toename in het bezoek aan deze bioscoop 

zichtbaar. Ook gaan volwassenen vaker dan voorgaande jaren naar Pathé Arena en 

Pathé Tuschinski. Eerstgenoemde is net als in voorgaande jaren een populaire bioscoop 

onder jongeren en mensen met kinderen, waarschijnlijk mede vanwege de aanwezigheid 

van parkeergelegenheid. Voor alle drie de Pathé bioscopen geldt dat de 

bezoekpercentages toegenomen zijn in vergelijking met 2002 en 2006. Naast de 

landelijke stijging in bezoekersaantallen kan de sluiting van het City theater, nabij het 

Leidseplein, een mogelijke verklaring zijn voor deze toename. Deze bioscoop werd in 

voorgaande jaren veel bezocht, maar was wegens een verbouwing gesloten van 2007 tot 

eind 2010 (om deze reden is Pathé City ook niet meegenomen in de Cultuurmonitor 

2010).  

 

In onderstaande tabel valt op dat het bioscoopbezoek van jongeren, net als in 2002 en 

2006 sterk geclusterd is rond de drie grote commerciële bioscopen. 

  

Tabel 3.4  Bezochte bioscopen, jongeren en volwassenen, 2002, 2006 en 2010 (procenten)  

   2002   2006   2010 

 jongeren volwassenen jongeren volwassenen jongeren volwassenen 

Pathé bioscopen       

Pathé de Munt 57 27 69 33 77 57 

Pathé Arena 44 19 48 22 54 42 

Pathé Tuschinski 16 19 30 32 20 44 

       

Cineville Filmtheaters       

The Movies 3 15 8 18 6 28 

Cinecenter 2 12 3 12 2 21 

Kriterion 1 8 4 10 3 17 

Rialto
9
 3 7 3 10 2 16 

Het Ketelhuis 0 3 3 5 6 14 

EYE/Filminstituut Nederland 2 7 3 7 1 9 

Studio-K * * * * 2 7 

De Uitkijk 1 5 1 6 0 7 

Filmhuis Cavia 0 0 0 0 1 2 

Cinema De Balie 1 2 2 2 0 2 

Smart Project Space * * * * 0 2 

Melkweg Cinema 2 1 2 2 1 1 

*niet genoemd in vragenlijst 

 

Van de filmtheaters die zijn aangesloten bij Cineville, bezoeken volwassen 

Amsterdammers The Movies het meest, gevolgd door Cinecenter, Kriterion, Rialto en Het 

Ketelhuis. Sinds 2002 is een duidelijke stijging te zien van het bezoek van volwassenen 

aan deze vijf bioscopen. Bij Rialto en Het Ketelhuis zal meespelen dat ze een extra zaal 

                                                      
9
 Sinds 2006 beschikken zowel Rialto als het Ketelhuis over een extra filmzaal 
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hebben gekregen, Cinecenter is verbouwd. Jongeren bezoeken de Cineville filmtheaters 

nauwelijks.  

 

3.4  Vooral autochtonen en westerse allochtonen bezoeken 
filmtheaters Cineville 

Zowel jongeren als volwassenen met een Surinaamse/Antilliaanse achtergrond kiezen 

vaak voor Pathé Arena. Dat is niet verwonderlijk omdat het grootste deel van deze groep 

in Amsterdam Zuidoost woont. Pathé de Munt is de populairste bestemming van de 

Marokkaanse en autochtone jeugd, negen van de tien bezoeken deze bioscoop. Pathé 

Tuschinski is onder de jeugd een minder populaire bestemming. Onder volwassenen trekt 

deze bioscoop een gevarieerder publiek, met opnieuw westerse allochtonen en 

autochtonen als meest frequente bezoekers. Van hen geeft ruim de helft aan Pathé 

Tuschinski bezocht te hebben. Pathé Tuschinski trekt mogelijk een ander publiek doordat 

deze bioscoop in de programmering afwijkt van de andere Pathé bioscopen in 

Amsterdam. 

 

De filmtheaters onder Cineville worden vooral bezocht door autochtone volwassenen en 

allochtonen met een Westerse achtergrond, vaak mensen met een hoog 

opleidingsniveau. Er zijn nauwelijks jongeren die uitsluitend naar filmtheaters en niet naar 

Pathé bioscopen gaan, maar de jongeren die deze bioscopen (veelal dus naast Pathé) 

bezoeken zijn, net als volwassenen, grotendeels autochtoon en zitten voornamelijk op de 

HAVO, het VWO of het Gymnasium. Tevens gaan zij vaker dan jongeren die uitsluitend 

Pathé bioscopen bezoeken, met hun ouders naar de film. 

 

 

3.5  Cineville bezoekers vooral uit Centrum, Zuid en West 

De filmtheaters van Cineville trekken met name bezoekers uit de stadsdelen Centrum, 

Oost, Zuid en West aan, zoals blijkt uit onderstaande figuren. Figuur 3.5 toont de drie 

meest bezochte Cineville filmtheaters. Deze filmtheaters liggen in stadsdeel Centrum. Om 

aan te duiden hoeveel procent van de Amsterdammers uit omliggende stadsdelen deze 

bioscopen bezoeken is een pijl getrokken van het stadsdeel naar de locatie van de 

bioscoop: hoe dikker de pijl, hoe groter het percentage bewoners dat de bioscoop 

bezoekt. Omdat het niet mogelijk is een pijl te trekken vanuit het eigen stadsdeel naar het 

filmtheater, is stadsdeel Centrum ingekleurd. De uitleg van de kleuren staat in de legenda.  

 

In de figuur linksboven staat The Movies. Dit filmtheater wordt het meest bezocht door 

bewoners uit West. Rechtsboven staat Kriterion. Deze bioscoop trekt vooral 

Amsterdammers uit Oost, op de voet gevolgd door West, Zuid en Centrum zelf. Bij 

Cinecenter (linksonder) komen met name Amsterdammers uit West en Zuid.  
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Figuur 3.5  Bezoek uit verschillende stadsdelen aan de drie meest bezochte Cineville filmtheaters, 2010 
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Figuur 3.5  Bezoek uit verschillende stadsdelen aan de drie meest bezochte Cineville filmtheaters, 2010 (vervolg) 

 

 

De Pathé bioscopen worden echter door Amsterdammers uit alle stadsdelen bezocht (zie 

figuur 3.6). Er bestaan wel nuanceverschillen. Zo wordt Pathé Arena (linksboven) het 

meest bezocht door mensen uit Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West. De bioscoop staat 

in Zuidoost, dus is het logisch dat het ook veel bewoners uit Zuidoost trekt. Voor 

bewoners uit Nieuw-West is deze bioscoop gemakkelijk bereikbaar per auto en per metro. 

Bewoners van stadsdeel Zuid vormen een kleine meerderheid in Pathé Tuschinski 

(linksonder) en Pathé de Munt (rechtsboven) wordt het meest bezocht door 

Amsterdammers uit Nieuw-West. 
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Figuur 3.6  Bezoek uit verschillende stadsdelen aan Pathé bioscopen, 2010 

 

 

 



 

  

Gemeente Amsterdam 

Dienst Onderzoek en Statistiek 

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2010 

33  

 
Figuur 3.6  Bezoek uit verschillende stadsdelen aan Pathé bioscopen, 2010 (vervolg) 

 

 

 

3.6  Films worden vaker gekocht dan gehuurd of gedownload 

Buiten het bezoeken van een bioscoop of filmhuis zijn er meer manieren om films te zien. 

Kopen van films blijkt het meest voorkomende alternatief: 44% van de jongeren en 42% 

van de volwassenen in Amsterdam heeft het afgelopen jaar een film gekocht. Na het 

kopen van een film is het downloaden van films van internet en het huren bij een 

videotheek het meest populair onder Amsterdammers. Jongeren downloaden films vaker 

dan volwassenen en ze gaan ook vaker naar de videotheek. Het minst vaak wordt een 

film bij de bibliotheek gehuurd. 
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Figuur 3.7  Huren, kopen en downloaden van films, jongeren en volwassenen, 2010 (procenten) 

14

30 31

44

17 17

21

42

0

10

20

30

40

50

gehuurd

bibliotheek

gehuurd

videotheek

gedownload gekocht

%

jongeren

volwassenen

 

 

 

Er zijn geen vergelijkingscijfers over koop- huur- en download gedrag van 

Amsterdammers, maar landelijke cijfers laten zien dat de verkoop van films in 2009 met 

9% is afgenomen
10

. Recente cijfers over huren van films zijn onbekend, in 2005 was de 

omzet van videotheken echter 30% gedaald ten opzichte van 2003, als gevolg van 

downloaden van films door consumenten
11

. 

                                                      
10

 Bron: NVIP en HBD 
11

 Bron: HBD 
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4  Festivals en evenementen 

In Amsterdam zijn in 2010 bijna 30 festivals en evenementen georganiseerd. Deze 

festivals trokken vaak mensen uit heel Nederland of zelfs de hele wereld. Maar in 

hoeverre hadden deze festivals en evenementen aantrekkingskracht op Amsterdammers? 

En welke Amsterdammers zijn er geweest? Dat komt in dit hoofdstuk aan de orde. 

Daarnaast zoomt dit hoofdstuk in op twee bijzondere festivals, het Ramadanfestival en het 

Keti Kotifestival.  

 

 

4.1  Sail het meest bezocht 

2010 was het jaar van Sail. Van 19 tot en met 23 augustus vonden ongeveer 1,7 miljoen 

bezoekers het gebied rond het IJ. Daarmee was Sail het meeste bezochte festival van 

Amsterdam, zoals ook te zien is in onderstaande figuur.  

 
Figuur 4.1  Bezochte festivals, jongeren en volwassenen
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Van alle Amsterdamse jongeren bezocht 55% het afgelopen jaar één of meer festivals, 

met een gemiddelde van 2,0 festivals per bezoeker. Van alle Amsterdamse volwassenen 

bezocht 52% een festival of evenement, gemiddeld 2,9 festivals per bezoeker. Uit figuur 

4.1 wordt duidelijk dat Sail, de Uitmarkt, het Kwakoe Zomerfestival, de Parade en de Gay 

                                                      
12

 In de figuur zijn alleen de festivals opgenomen die door meer dan 3% van de Amsterdamse jongeren of 

volwassenen zijn bezocht. De complete lijst met bezochte festivals is opgenomen in de bijlage. 
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Pride de grote trekkers zijn. Het zijn festivals waar vrijwel iedereen wel iets van zijn gading 

kan vinden en waar een deel van de Amsterdammers soms letterlijk niet omheen kan, 

zoals bij de Uitmarkt het geval is. Het zijn ook bijna allemaal gratis festivals, die vaak meer 

dagen duren.  

 

De festivals die minder dan 10% van de Amsterdammers trekken, zijn over het algemeen 

kleinschalige festivals die met name mensen uit het eigen stadsdeel trekken (zoals Over 

het IJ festival, het Sloterplasfestival en Appelsap in het Oosterpark) of met een 

programma dat een select publiek van liefhebbers trekt (zoals het Grachtenfestival). Er 

zijn ook festivals en evenementen die veel aantrekkingskracht hebben op bezoekers van 

buiten Amsterdam en weinig op Amsterdammers: het IDFA en Koninginnedag zijn daar 

voorbeelden van. Van de volwassen Amsterdammers ging 4% naar het IDFA, terwijl het 

festival 180.000 bezoekers heeft getrokken. Koninginnedag bezocht 6% van de 

Amsterdamse jongeren en 2% van de volwassenen. In totaal hebben in 2010 750.000 

mensen Koninginnedag in Amsterdam gevierd.  

 

 

4.2  Wie gaan er naar festivals? 

Net als in 2006 is de animo om naar een festival te gaan binnen de groep van 18-34 

jarigen het grootst. De groep 55-plussers gaat het minst naar festivals. Maar met name 

Sail en de Uitmarkt waren populaire bestemmingen onder de 55-plussers die een festival 

bezochten in het laatste jaar, beide werden door meer dan de helft van deze groep 

bezocht. Ook het Prinsengrachtconcert werd frequent bezocht, namelijk door één op de 

vijf 55-plussers uit Amsterdam. 

 
Figuur 4.2  Festivalbezoek naar leeftijd, 2010 (procenten) 
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Acht van de tien jongeren die een festival hebben bezocht geven aan dit met vrienden te 

doen en vier op de tien gaan met ouders/verzorgers (bij het beantwoorden van deze 
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vraag waren meerdere antwoorden mogelijk). Er zijn nauwelijks jongeren die festivals met 

school bezoeken (5%) of alleen (2%). 

 

Als we kijken naar de etnische achtergrond dan blijkt het festivalbezoek onder de groep 

Amsterdammers met een Surinaamse/Antilliaanse achtergrond het hoogst: bijna zes op 

de tien jongeren en volwassenen geeft aan een festival bezocht te hebben in 2010. De 

meest populaire festivals onder zowel jonge als volwassen Surinamers en Antillianen zijn 

Kwakoe Zomerfestival, Sail en Keti Koti.  

 

Het festivalbezoek blijkt het laagst onder de Turkse Amsterdammers. Sail was voor zowel 

de jongere als de volwassenen onder hen het festival dat het meest bezocht werd. 

Daarnaast bezocht 11% van de jongeren van Turkse herkomst en 24% van de 

volwassenen van Turkse herkomst het Ramadanfestival.  

 

Figuur 4.3  Festivalbezoek naar herkomst, 2010 (procenten) 
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4.3  Weinig diversiteit op festivals 

Jongeren uit verschillende bevolkingsgroepen blijken naar verschillende festivals te gaan. 

Alleen Sail trekt een divers publiek: minimaal één op de vier jongeren uit alle verschillende 

groepen is hier het afgelopen jaar naar toe geweest. Andere festivals zijn daarentegen 

alleen onder bepaalde groepen populair: de Parade is bijvoorbeeld veel bezocht door 

westerse allochtonen en autochtonen en nauwelijks door jongeren uit de overige groepen. 

Kwakoe Zomerfestival trekt voornamelijk Surinaamse/Antilliaanse jongeren en veel 

overige, niet westerse allochtone jongeren en weinig tot geen autochtone, Marokkaanse 

of Turkse jongeren. De laatste twee groepen bezoeken het Sloterplas Festival 

daarentegen relatief vaak, terwijl dat door nog geen 5% van de jongeren uit de overige 

groepen bezocht wordt. 
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Bij volwassenen is dezelfde scheiding zichtbaar, met naast Sail de Uitmarkt als 

uitzondering. De Uitmarkt wordt anders dan bij jongeren, door volwassenen van alle 

verschillende etnische achtergronden bezocht.  

 

 

4.4  Ramadanfestival en Keti Kotifestival  

Dit jaar zijn over twee festivals meer vragen gesteld: het Ramadanfestval en het Keti 

Kotifestival. Ramadan is niet meer weg te denken uit het Amsterdamse leven. Het is voor 

moslims een maand van inkeer, er wordt overdag gevast en de vastenmaand wordt 

afgesloten door het Suikerfeest. Tijdens het Ramadanfestival worden jaarlijks diverse 

projecten geïnitieerd om verschillende groepen in Nederland dichter tot elkaar te brengen. 

Ramadan speelt – uiteraard – vooral voor Amsterdammers met een Turkse of 

Marokkaanse achtergrond een belangrijke rol. Keti Koti is belangrijk in met name de 

Surinaams gemeenschap en is de herdenking en viering van de afschaffing van de 

slavernij. In Amsterdam wordt ter gelegenheid van deze herdenking en viering jaarlijks het 

Keti Kotifestival in het Oosterpark georganiseerd. 

 

Ruim de helft van de Amsterdammers heeft wel eens van het Ramadanfestival gehoord, 

8% van deze groep, dus 4% van alle Amsterdammers, heeft afgelopen jaar het 

Ramadanfestival ook bezocht. Er blijkt hierbij geen verschil tussen jongeren en 

volwassenen.  

Een kleinere groep Amsterdammers geeft aan bekend te zijn met het Keti Kotifestival, 

namelijk 24%. Van hen heeft één op de vier ( 6% van alle Amsterdammers) het festival 

ook bezocht. De groep jongeren die bekend is met het Keti Kotifestival is groter dan de 

groep volwassenen; te weten 29% tegenover 14%.  
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Figuur 4.4  Bekendheid met het Ramadanfestival en het Keti Kotifestival (procenten) 
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Als we kijken naar de etnische achtergrond van de Amsterdammers dan blijkt dat binnen 

alle groepen minimaal vier op de tien mensen bekend is met het Ramadanfestival, met de 

grootste bekendheid onder Amsterdammers met een Turkse of Marokkaanse 

achtergrond. Het Keti Kotifestival blijkt met name bekend onder Surinaamse/Antilliaanse 

Amsterdammers, bijna acht op de tien mensen uit deze groep geeft aan het festival te 

kennen. Het Keti Kotifestival blijkt een stuk minder bekend onder Amsterdammers uit de 

overige groepen.  
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In de inleiding werd aangegeven dat met name het Ramadanfestival de bedoeling heeft 

om mensen uit verschillende etnische groepen bij elkaar te brengen. In de onderstaande 

figuur zien we dat het festival echter vooral een Turks en Marokkaanse aangelegenheid is 

en in mindere mate een Surinaamse. Van alle bezoekers van het festival is slechts een 

klein deel autochtoon, zoal blijkt uit de verdeling naar etnische achtergrond.  

 

Bezoekers van het Keti Kotifestival zijn - zoals uit de volgende figuur blijkt - voornamelijk 

van Surinaamse en Antilliaanse herkomst. Van de overige groepen wordt het festival door 

slechts een klein deel bezocht. 

 

Figuur 4.5  Bezoek Amsterdammers Ramadanfestival naar herkomst, 2010 (procenten) 
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5  Openbare Bibliotheek 

De 25 openbare bibliotheken in Amsterdam (OBA) trekken jaarlijks in totaal 4,1 miljoen 

bezoekers. Het grootste deel van deze bezoekers komt naar de sinds 07-07-07 geopende 

nieuwe vestiging van de Centrale Bibliotheek in Amsterdam. Deze Centrale Bibliotheek op 

het Oosterdokseiland trekt op een mooie dag ongeveer 5.000 bezoekers. Welke 

Amsterdammers zijn lid van de OBA, wat komen ze er doen? Is het nog steeds vooral het 

traditionele boeken lenen? Of heeft de bibliotheek ondertussen ook andere functies voor 

de leden en bezoekers? En is de Centrale Bibliotheek ook zo populair onder 

Amsterdammers? In dit hoofdstuk komen deze zaken aan de orde.  

 

 

5.1  Aandeel volwassen en jeugdleden bibliotheken stabiel 

In Amsterdam zijn naar eigen zeggen bijna negen van de tien jongeren en drie van de tien 

volwassenen lid van de OBA. Voor jongeren tot achttien jaar is het lidmaatschap gratis. 

Het ledenpercentage voor jongeren is iets afgenomen en voor volwassenen is het gelijk 

gebleven ten opzichte van 2006.  

 

Tabel 5.1  Lidmaatschap bibliotheek jongeren en volwassenen 2002, 2006 en 2010 (procenten) 

  2002 2006 2010 

jongeren 86 89 84 

volwassenen 32 30 30 

 

Binnen de groep volwassenen zijn vooral 65-plussers lid van de bibliotheek (47%) 

tegenover ongeveer een kwart van de 20-64 jarigen.  

 

Onder de jongeren zijn met name jongeren van Marokkaanse herkomst en van overige 

niet-westerse herkomst lid van de bibliotheek (respectievelijk 92% en 93%). Autochtonen 

zijn relatief weinig lid (78%). Verder zijn er relatief meer meisjes (91%) dan jongens lid 

(78%), en dat geldt voor alle etnische herkomstgroepen. 

 

Volwassenen zijn even vaak lid van de bibliotheek, ongeacht etnische herkomst. Wel zien 

we ook hier dat vrouwen vaker lid zijn van de bibliotheek dan mannen. Verder trekt de 

bibliotheek volwassenen met een lage, middelbare en hoge opleiding in gelijke mate; 

alleen ongeschoolden zijn minder vaak lid van de bibliotheek. Dit klinkt logisch als we 

bedenken dat zich onder de ongeschoolden ook analfabeten bevinden en dat 1,8% van 

de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder analfabeet is
13

.  

 

Bekijken we het aantal jeugdleden en volwassen leden in de jaren 2005 en 2009 dan zien 

we dat het aantal jeugdleden is afgenomen (conform de lichte afname die we in ons 

                                                      
13

 Berekening op basis van cijfers van http://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal/41368-analfabetisme-in-

nederland.html en www.cbs.nl. 
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onderzoek zien). Het aantal volwassen leden is toegenomen in deze periode. In 2009 is in 

19% van de Amsterdamse huishoudens een volwassene lid van de bibliotheek. Dit is 

lager dan de in de Cultuurmonitor gevonden 30%
14

. 

 
Bovenstaande inzet laat zien dat er in vier jaar tijd minder jeugdleden zijn bij de 

bibliotheek, maar dat zij gemiddeld wel meer lenen. Onder volwassenen is het aantal 

leden toegenomen, maar het aantal uitleningen per lid is gedaald.  

 

 

5.2  Jongeren komen vaker dan in 2006 naar de bibliotheek 

Ook al zijn veel jongeren lid van de bibliotheek (84%), dat wil nog niet zeggen dat ze ook 

naar de bibliotheek komen. Van alle jongeren die lid zijn van de bibliotheek komt 19% 

nooit (meer) in de bibliotheek. Maar het omgekeerde komt ook voor aangezien een 

bibliotheek een openbaar gebouw is: 29% van de jongeren die niet lid zijn van de 

bibliotheek, komt er wel eens. (Dat is 5% van alle Amsterdamse jongeren). Ze komen er 

volgens eigen zeggen om te internetten, studeren en boeken te lezen. 

 

Bekijken we alle jongeren in Amsterdam, ongeacht of ze lid zijn van de bibliotheek, dan 

zien we dat in 2010 bijna driekwart van de jongeren wel eens in de bibliotheek komt en 

bijna de helft minimaal één keer per maand (zie figuur 5.2). Dat betekent dat de 

bibliotheek een platform is om bijna driekwart van de Amsterdamse jongeren tot en met 

17 jaar te bereiken. Dat is meer dan in 2006, toen de helft van de jongeren wel eens in de 

bibliotheek kwam en ruim een kwart minimaal één keer per maand. Het blijkt dat jongeren 

in vergelijking met 2006 nu veel vaker naar de bibliotheek gaan om te studeren. Ze komen 

er nu juist minder vaak om boeken of cd’s te lenen en om informatie op te zoeken.  

 

                                                      
14

 Dit valt deels te verklaren door het feit dat wanneer mensen tijdens een enquête twijfelen, ze eerder ja zeggen 

en dus zeggen dat ze lid zijn. Deels door het verschijnsel van telescoping: wanneer je in het verleden lid bent 

geweest, dan trek je dat door naar het heden. 

Openbare Bibliotheek Amsterdam 

       2005                2009 

Jeugd (0-17 jaar)                                                                                         

     leden                                                                                              87.107                  78.904 

     uitleningen                                                                                1.634.042             1.687.200 

 

Volwassenen 

     leden                                                                                             58.783                   79.736 

     uitleningen                                                                               2.004.702              2.134.300 

                                                                                                                               

                                                                                                                               (bron: OBA) 
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Figuur 5.2  Frequentie bezoek jongeren aan de bibliotheek in 2006 en 2010 (procenten) 
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Zoals hierboven al aan de orde kwam komt 19% van jongeren die lid zijn nooit (meer) in 

de bibliotheek. En 5% procent van alle Amsterdamse jongeren komt wel eens in de 

bibliotheek, terwijl ze niet lid zijn. Voor volwassenen geldt dat 15% van degenen die lid 

zijn nooit (meer) de bibliotheek bezoekt. En 7% van alle Amsterdamse volwassenen is 

niet lid van de bibliotheek, maar komt er toch. Zij komen naar de bibliotheek om boeken te 

lenen (bijvoorbeeld met hun kind(eren) mee), te studeren of om boeken te lezen. 

Daarnaast zoeken volwassenen die niet lid zijn van de bibliotheek ook vaak informatie op 

of komen ze er iets eten of drinken. 

 

 

5.3  Bibliotheekbezoek nog steeds vooral om boeken te lenen 

Wat komen Amsterdammers doen in de bibliotheek? Het lenen van een boek is, evenals 

in 2002 en 2006, voor Amsterdamse bezoekers van de bibliotheek de meest genoemde 

reden om naar de bibliotheek te gaan. Jongeren lenen vaker een boek en internetten en 

studeren vaker dan volwassen bezoekers. Volwassenen komen in vergelijking met 

jongeren juist vaker naar de bibliotheek om de krant of een tijdschrift te lezen en om iets 

te eten of drinken (zie figuur 5.3).  

 

Amsterdammers komen in 2010, in vergelijking met 2002 en 2006, minder vaak naar de 

bibliotheek om een boek, cd of andere informatiedrager te lenen. Jongeren komen minder 

vaak in de bibliotheek om informatie op te zoeken en minder vaak om kranten of 

tijdschriften te lezen. De bibliotheek is echter steeds vaker een plek om te studeren, zowel 

voor jongeren als volwassenen. Daarnaast wordt de bibliotheek, en dan vooral de 

Centrale Bibliotheek, tegenwoordig ook gezien als plek om iets te eten of drinken, te 

werken, mensen te ontmoeten (zowel zakelijk als vriendschappelijk) en een expositie te 

bezoeken.  
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Figuur 5.3  Reden voor bezoek openbare bibliotheek, 2010 (procenten van bezoekers) 
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5.4  Centrale Bibliotheek populair onder volwassenen en jongeren 

De Centrale Bibliotheek van de OBA ontvangt 1,8 miljoen bezoekers per jaar. Alle 

vestigingen van de OBA bij elkaar trekken jaarlijks 4,1 miljoen bezoekers
15

. Dat betekent 

dat 44% van alle (ook niet-Amsterdamse) bezoekers aan de OBA de bibliotheek op het 

Oosterdokseiland bezoekt. Uit deze Cultuurmonitor blijkt dat ook voor Amsterdammers die 

naar de bibliotheek gaan de Centrale Bibliotheek de bibliotheek is waar ze meestal 

naartoe gaan: 36% van alle Amsterdammers die de bibliotheek bezoeken, bezoekt de 

bibliotheek op het Oosterdokseiland. 

 

De reden waarom de Centrale Bibliotheek in vergelijking met de filialen zo’n 

aantrekkingskracht uitoefent op Amsterdammers en niet-Amsterdammers, is dat de 

Centrale Bibliotheek extra faciliteiten biedt. Zo kent de Centrale Bibliotheek ruimere 

openingstijden dan de filialen; de Centrale Bibliotheek is elke dag open van 10.00 tot 

22.00 uur. Met meer dan 1.000 zitplaatsen en draadloos internettoegang voor laptops is 

het een prima plek voor ZZP-ers om te werken. Daarnaast heeft het een restaurant en vier 

vergaderzalen en herbergt deze bibliotheek twee theaters. Op het moment van schrijven 

van dit rapport biedt de Centrale Bibliotheek ruimte aan acht verschillende 

tentoonstellingen. Dit zijn aantrekkelijke voorzieningen, zowel voor Amsterdammers als 

niet-Amsterdammers. Aangezien alleen deze bibliotheek van alle bibliotheken in 

Amsterdam zoveel voorzieningen heeft, trekt vooral deze bibliotheek mensen van buiten 
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Amsterdam. De andere bibliotheken in Amsterdam zijn qua voorzieningen veel meer 

vergelijkbaar met bibliotheken in steden en dorpen rondom Amsterdam.  

 

Welke Amsterdammers komen vooral naar de Centrale Bibliotheek? De Centrale 

Bibliotheek heeft aantrekkingskracht op alle Amsterdamse bibliotheekbezoekers, maar op 

sommige groepen meer dan op andere. In de Centrale Bibliotheek heb je de meeste kans 

om iemand te treffen tussen 20 en 34 jaar oud, hoog opgeleid en van westers allochtone 

herkomst. De filialen van de OBA trekken vooral jongeren tot en met 19 jaar en 65-

plussers, laag opgeleiden en ongeschoolden, Stadspasbezitters en Amsterdammers van 

niet-westers allochtone herkomst. Kortom, voor deze laatste groepen zijn de filialen in 

Amsterdam erg belangrijk.  

 

Op de volgende pagina staat waar de jongeren respectievelijk volwassenen wonen die 

wel eens naar de bibliotheek gaan en dan meestal naar de Centrale Bibliotheek. Daaruit 

blijkt dat de Centrale Bibliotheek aantrekkingskracht uitoefent op jongeren en 

volwassenen uit bijna alle delen van de stad. Hoe donkerder de kleur blauw hoe meer 

bezoekers de Centrale Bibliotheek uit die wijken trekt. 

 

 
Figuur 5.4  Buurtcombinatie woonadres jongere bezoekers Centrale Bibliotheek, 2010 
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Figuur 5.5  Buurtcombinatie woonadres volwassen bezoekers Centrale Bibliotheek, 2010 

 

 

 
 

Naast de Centrale Bibliotheek zijn er nog 24 OBA-bibliotheken binnen de stadsgrenzen 

van Amsterdam. De Centrale Bibliotheek trekt 44% van de volwassen en 30% van de 

jongere Amsterdamse bibliotheekbezoekers. Andere bibliotheken die in trek zijn bij de 

volwassenen zijn hieronder afgebeeld: Roelof Hartplein, Indische Buurt, Bijlmer en 

Osdorp. De plaatjes laten zien dat bij deze bibliotheken vooral mensen komen die in de 

buurt wonen. Deze bibliotheken hebben geen aantrekkingskracht op volwassenen uit de 

hele stad. Voor de overige bibliotheken waren te weinig respondenten om er plaatjes van 

te maken, maar we kunnen er vanuit gaan dat ook in de andere filialen vooral 

buurtbewoners komen. 
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Figuur 5.6  Buurtcombinatie woonadres volwassen bezoekers bibliotheken, 2010  

                   (bibliotheken in Zuid en Oost) 
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Figuur 5.7  Buurtcombinatie woonadres volwassen bezoekers bibliotheken, 2010  

                   (bibliotheken in Zuidoost) 

 

 
 

 

 

 

 



 

  

Gemeente Amsterdam 

Dienst Onderzoek en Statistiek 

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2010 

49  

Er gaan relatief meer jongeren van 12-17 jaar dan volwassenen naar de bibliotheek; dat 

betekent dat er voor meer bibliotheken kaartjes gemaakt konden worden voor jongeren. 

Ook hier zien we dat de bibliotheken vooral aantrekkingskracht hebben op jongeren uit de 

buurt en soms (enkelingen) uit een buurt die daar iets verder vanaf ligt. Dat laatste zien 

we bij de filialen Roelof Hartplein, Indische Buurt en Bos en Lommer. Een mogelijke 

verklaring is dat de jongeren op school zitten in de buurt van de bibliotheek waar ze 

meestal naartoe gaan en dat ze na schooltijd of tijdens een tussenuur de bibliotheek 

bezoeken. Ook is het mogelijk dat het jongeren zijn met gescheiden ouders: ze staan 

ingeschreven bij de ene ouder en kunnen naar de bibliotheek gaan bij de andere ouder.  

Al met al zien we dat de bibliotheken een aantrekkingskracht hebben op jongeren uit de 

buurt.  

 

De volgende plaatjes staan gesorteerd per stadsdeel. Achtereenvolgens zijn relatief veel 

bezochte bibliotheken uit de volgende stadsdelen afgebeeld: Noord, Oost, Zuidoost, Zuid, 

Nieuw-West en West. 
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Figuur 5.8  Buurtcombinatie woonadres jongere bezoekers bibliotheken, 2010 (Noord) 

 

 

 
Figuur 5.9  Buurtcombinatie woonadres jongere bezoekers bibliotheken, 2010 (Oost) 
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Figuur 5.10  Buurtcombinatie woonadres jongere bezoekers bibliotheken, 2010 (Zuidoost) 
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Figuur 5.11  Buurtcombinatie woonadres jongere bezoekers bibliotheken, 2010 (Zuid) 

 

 
 

 
Figuur 5.12  Buurtcombinatie woonadres jongere bezoekers bibliotheken, 2010 (Nieuw-West) 
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Figuur 5.13  Buurtcombinatie woonadres jongere bezoekers bibliotheken, 2010 (West) 

 

 
 

 

Samenvattend: de Centrale Bibliotheek trekt veel bezoekers, gevolgd door de grotere 

filialen in de stadsdelen. De grote bibliotheken trekken vooral Amsterdammers uit de 

buurt. Dat geldt helemaal voor de overige (buurt)filialen van de OBA. Zij trekken vooral 

buurtbewoners.  
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6  Media 

Op welke manier krijgen Amsterdammers informatie over wat er te doen is op cultureel 

gebied in de stad? En in hoeverre worden internetsites of sociale netwerksites daarvoor 

gebruikt? 

 

 

6.1  Vrienden, familie en bekenden belangrijke informatiebron 

Vrienden, familie en bekenden zijn de belangrijkste informatiebronnen voor wat er te doen 

is op cultureel gebied in Amsterdam. Bijna de helft van alle Amsterdammers geeft aan op 

deze manier te horen over allerlei culturele activiteiten. Programmaboekjes, internetsites 

van culturele instellingen en posters op straat zijn andere belangrijke informatiebronnen.  

 
Figuur 6.1  Informatiebronnen culturele activiteiten, 2010 (procenten) 
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Er is gekeken naar verschillende leeftijdsgroepen. Dan blijkt dat naarmate 

Amsterdammers ouder zijn, de kans groter is dat ze de Uitmarkt bezoeken om informatie 

te krijgen over de culturele activiteiten in de stad, lokale /regionale radio en tv luisteren en 

de Uitkrant, huis-aan-huisbladen, weekbladen, landelijke en lokale/regionale dagbladen 

lezen op zoek naar informatie over culturele voorstellingen.  

 

Vooral 18-34 jarigen kijken op internetsites van culturele instellingen, Amsterdams 

Uitburo, affiches, programmaboekjes en horen over voorstellingen via vrienden, familie, 
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kennissen. Ook jongeren horen veel via vrienden, familie en kennissen en ze zoeken 

informatie via Google.  

 

 

6.2  De rol van sociale netwerksites 

Sociale netwerksites, zoals Facebook, Hyves, Twitter, YouTube, MySpace en LinkedIn, 

worden nauwelijks spontaan genoemd als informatiebron voor het waar en wanneer van 

voorstellingen. Mensen zien deze netwerksites waarschijnlijk niet als informatiebron, maar 

als één van de manieren om informatie (over cultuur) te delen met vrienden, familie en 

bekenden: je spreekt ze persoonlijk, telefonisch, mailt ze, sms’t of komt met ze in contact 

via Hyves of Facebook. Vrienden laten op deze netwerksites bijvoorbeeld het bericht 

achter dat ze net naar een bepaalde film zijn geweest die erg goed is. Daarnaast kunnen 

culturele instellingen zelf ook actief zijn op de sociale netwerksites en hun eigen pagina 

hebben op een netwerksite. Het Amsterdams Historisch Museum is bijvoorbeeld zo’n 

instelling die aanwezig is op sociale netwerksites. Iedereen kan dit museum volgen op 

Twitter, fan worden op Facebook, lid worden op Hyves, foto’s bekijken op Flickr en video’s 

bekijken op YouTube.  

 

Uit de Amsterdamse Burgermonitor
16

 blijkt dat 47% van alle Amsterdammers van 16 jaar 

en ouder lid is van een vriendengroep op internet zoals Hyves, Facebook, LinkedIn en 

MySpace en dat 7% van de Amsterdammers twittert. Het hoogst is het gebruik van sociale 

netwerksites onder Amsterdammers in de leeftijd 16 tot en met 34 jaar (75%). Het 

lidmaatschap daalt tot 20% in de groep van 55 jaar en ouder. Westerse allochtonen zijn 

het vaakst lid van een vriendengroep (61%) en Marokkanen het minst (25%). De 

populariteit van Hyves onder Amsterdammers met internet is afgenomen tot 27% (van 

33% in 2009) en is duidelijk voorbij gestreefd door Facebook (35%). Ook LinkedIn heeft 

een duidelijke groei doorgemaakt van 16% in 2009 tot 24% in 2010.  

 

Hyves is met name populair onder de internetter tot 35 jaar (46%) en is het populairst 

onder Amsterdammers van Surinaamse herkomst (38% van alle Surinaamse 

Amsterdammers gebruikt Hyves). LinkedIn wordt met name gebruikt door autochtonen tot 

55 jaar met een hoge opleiding (46%). 

 

Hoeveel procent van de Amsterdammers krijgt via deze sociale netwerksites informatie 

over culturele activiteiten in de stad? Hetzij ongevraagd van vrienden of bekenden, hetzij 

doordat ze een culturele instelling volgen via Twitter bijvoorbeeld. Bij navraag blijkt dat in 

totaal 32% van alle Amsterdammers via één of meerdere van de voorgelegde sociale 

netwerksites informatie krijgt of zoekt over cultuur in Amsterdam. Hyves en Facebook zijn 

de meest genoemde sociale netwerksites om aan deze informatie te komen. Facebook 

blijkt vooral onder 18-34 jarigen populair te zijn om aan informatie over voorstellingen, 

films en festivals te komen (35%). Hyves is in dat opzicht zeer populair onder jongeren 

(37%). Dat is ook de groep die het meest gebruik maakt van Twitter (11%) en YouTube 

(20%). Mensen die werken of gewerkt hebben in de kunstzinnige en culturele sector, 

gebruiken LinkedIn (ook) om informatie over culturele activiteiten uit te wisselen.  
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Het gebruik van sociale netwerksites om aan informatie te komen over culturele 

activiteiten in de stad is vooral populair onder jongeren (hoe jonger, hoe vaker gebruik 

gemaakt wordt van sociale netwerksites), en Amsterdammers met een overige niet-

westerse allochtone herkomst en met een Surinaams/Antilliaanse herkomst. Autochtone 

Amsterdammers en Amsterdammers van westers allochtone herkomst maken het minst 

gebruik van de sociale media om aan informatie over cultuur te komen. 

 

Zoals gezegd krijgt in totaal 32% van alle Amsterdammers via één of meerdere sociale 

netwerksites informatie over culturele activiteiten in de stad, hetzij door het lezen van 

berichten van vrienden, hetzij door zelf culturele instellingen te volgen via de netwerksites. 

Vijftien procent van de Amsterdammers volgt één of meer culturele instellingen via 

Facebook, Hyves, Twitter, YouTube, MySpace of LinkedIn, te weten: 

� films, bioscopen, Pathé (4,8%) 

� Paradiso (1,9%) 

� De Melkweg (1,4%) 

� overige culturele instellingen (theaters, concertzalen, podia) (5,3%) 

� overige feestjes, festivals, evenementen, concerten (3,1%) 

� specifieke festivals/evenementen (1,5%) 

� artiesten, voorstellingen, groepen (o.a. toneel, theater, dans), stichtingen (1,9%).  

 

 

6.3  Welke mediabronnen inzetten? 

Uit de voorgaande twee paragrafen bleek al dat de mediabronnen die geraadpleegd 

worden om te zien waar wat cultureels te doen is, sterk leeftijdgebonden zijn. Ouderen 

gebruiken vooral de lokale /regionale radio en tv, Uitkrant, huis-aan-huisbladen, 

weekbladen en landelijke en lokale/regionale dagbladen. De 18-34 jarigen kijken vooral 

op internetsites van culturele instellingen, Facebook, Amsterdams Uitburo, affiches en in 

programmaboekjes. Jongeren zoeken vooral informatie via google, en zitten op Hyves, 

Twitter en YouTube.  

 

Ook uit landelijk onderzoek van het SCP blijkt dat er grote verschillen zijn in mediagebruik 

naar leeftijd. De vergelijking van jongere en oudere leeftijdsgroepen leert dat de nieuwe 

media telkens het eerst worden gebruikt door jongeren. Het verschil in mediagebruik komt 

vooral (maar niet uitsluitend) tot stand doordat jongere generaties vernieuwingen 

vanzelfsprekender in hun activiteitenpatronen opnemen dan oudere generaties. Ook de 

afnemende populariteit van oudere media is voor een groot deel generatiegebonden. Kijkt 

men naar de verhoudingen in tijdsbesteding aan oude en nieuwe media, dan blijven deze 

binnen generaties met het ouder worden opvallend constant. 

 

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat de nieuwe media steeds belangrijker 

zullen worden, ook als bron om aan informatie te komen over culturele activiteiten in de 

stad. De meer traditionele informatiebronnen zoals de lokale krant en radio en tv kunnen 

echter voorlopig nog niet afgeschreven worden. Het is namelijk vooral de oudere 

generatie die van deze laatste bronnen gebruik maakt. 
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7  De invloed van ouders en school 

In dit hoofdstuk gaan we in op de invloed van school (Voortgezet Onderwijs) en ouders op 

huidige en toekomstige cultuurparticipatie van jongeren. In een eerdere analyse
17

 lieten 

we zien dat de bijdrage van school gering is. Kinderen die niet door hun ouders in contact 

worden gebracht met cultuur zullen (gemiddeld) in hun latere leven door de bijdrage van 

school niet veel meer geïnteresseerd in cultuur raken dan wanneer die bijdrage er niet 

was geweest. Of dit nog steeds geldt, komt in dit hoofdstuk onder andere aan de orde. 

 

 

7.1  Vier op de tien jongeren volgt CKV onderwijs 

Op alle scholen voor voortgezet onderwijs wordt het vak Culturele en Kunstzinnige 

Vorming (CKV) aangeboden. Het doel van CKV is leerlingen kennis te laten maken 

met kunst en cultuur. CKV is dus een manier om jongeren in aanraking te laten komen 

met kunst en cultuur. Het vak wordt niet door elke leerling gevolgd en scholen zijn vrij om 

het vak op eigen manier in te vullen. Bovendien wordt het vak niet op iedere school in 

ieder leerjaar aangeboden. Alle leerlingen vmbo, havo en vwo, hebben in de onderbouw 

verplicht CKV of een ander kunstvak. In de bovenbouw heeft iedereen verplicht een 

aantal uren CKV en dat moeten ze afronden voor het examen. Hiernaast kan iedereen 

vakken kunst (of ook CKV) kiezen. Er zijn dus kinderen in de 3e of 4e of 5e die geen CKV 

hebben.  

 

Alle jongeren in Nederland die op het voortgezet onderwijs zitten, ontvangen een 

Cultuurkaart met daarop een saldo van 15 euro, vrij te besteden aan verschillende 

culturele activiteiten. Op deze manier worden ook jongeren die geen CKV volgen 

gestimuleerd te participeren in cultuur. Scholieren die het vak CKV volgen ontvangen 10 

euro extra op deze kaart. Het saldo kan, afhankelijk van het schoolbeleid, individueel of 

groepsgewijs besteed worden. In 2009 activeerde 86% van de Amsterdamse scholieren 

hun cultuurkaart
18

. 

 

Van de Amsterdamse jongeren tussen de 12 en 17 jaar volgt 43% het vak CKV op school. 

Het grootste deel van de jongeren (namelijk 65%) vindt het een interessant vak en ruim 

een derde (38%) geeft aan er heel veel van te leren. De helft geeft aan er wel iets, maar 

niet veel van te leren. Of een kind (dit jaar) wel of geen CKV heeft op school, maakt geen 

verschil voor bezoekfrequentie aan een museum of theater. Eerder hebben we 

geconstateerd dat jongeren vooral met school naar musea en theaters gaan. Dat hoeft 

niet altijd in het kader van het vak CKV te zijn, maar kan ook gekoppeld zijn aan vakken 

zoals geschiedenis of drama. 
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 Ten Broeke, L. en Bosveld, W. Wie zit er op het schellinkje. Tijdschrift voor Pedagogiek, 2007.  
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 Mocca, Expertisenetwerk Cultuureducatie. Trendrapport 2010. 
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7.2  Veel jonge Amsterdammers gaan met ouders naar culturele 
voorstellingen 

Acht van de tien Amsterdamse jongeren tussen de 12 en 17 jaar geven aan dat zij voor 

hun twaalfde jaar wel eens door ouders zijn meegenomen naar een culturele voorstelling 

(daarbij werd een brede definitie gebruikt: “bijvoorbeeld een concert, toneel, film, museum 

of monument”). Ruim de helft van de jongeren zijn in het afgelopen jaar één of meerdere 

keren door hun ouders meegenomen. Als kinderen ouder worden nemen ouders hen 

minder vaak mee naar een voorstelling. In 2010 ging 37% van de jongeren van 16 en 17 

jaar tegenover 56% van de kinderen van 12-15 jaar met hun ouders naar een voorstelling. 

Het opleidingsniveau van de ouders is van belang. Hoe hoger de ouders zijn opgeleid, 

hoe vaker kinderen zijn meegenomen naar een culturele voorstelling (zie figuur 

hieronder). Er is ook een verband met etnische achtergrond. Met name Turkse en 

Marokkaanse ouders zijn vaak ongeschoold of laag opgeleid. De Turkse en Marokkaanse 

jeugd (en in mindere mate de Surinaams/Antilliaanse jeugd) blijken ook minder met hun 

ouders naar een culturele voorstelling geweest te zijn dan autochtone kinderen of 

westerse allochtonen.  

 
Figuur 7.1  Amsterdamse jeugd door ouders meegenomen naar culturele voorstelling gesplitst naar  

                   opleidingsniveau vader, 2010 
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Het grootste deel (bijna zeven van de tien) van de jongeren is van mening dat de stad 

voldoende cultureel aanbod heeft voor de eigen leeftijdsgroep. Jongeren tussen de 12 en 

15 jaar zijn iets vaker tevreden dan jongeren van 16 en 17 jaar (67% tegenover 62%). 

Van beide groepen is één op de vijf jongeren ontevreden over het culturele aanbod.  

 

Een overgroot deel van jongeren van 12-17 jaar is in het bezit van een kortingskaart. 

Meer dan negen van de tien zijn in het bezit van een XXXS-kaart en iets meer dan zes op 

de tien hebben een CJP-pas. Aangezien de Cultuurkaart tevens een CJP-pas is, had in 

2009 86% van de Amsterdamse scholieren een CJP-pas (zie ook paragraaf 7.1).  
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7.3  Volwassen Turkse Amsterdammers hadden veelal opvoeding 
zonder cultuur 

Net als de Amsterdamse jeugd is ook het grootste deel (bijna zeven van de tien) van de 

volwassen Amsterdammers voor het twaalfde jaar door hun ouders meegenomen naar 

een culturele voorstelling. Ook werd er vroeger bij bijna iedereen op school aandacht 

geschonken aan beeldende kunst of muziek. Bij drie op de tien volwassen 

Amsterdammers gebeurde dat regelmatig en bij bijna de helft in mindere mate. Slechts 

twee op de tien Amsterdammers geven aan dat er op school nooit enige aandacht voor 

cultuur was. Opvallend is dat dit voor Turkse Amsterdammers
19

 anders is: van hen geeft 

de helft aan dat er op school nooit aandacht was voor beeldende kunst of muziek. Dit is 

tevens de groep die aangeeft weinig door ouders meegenomen te zijn naar culturele 

voorstellingen (zie onderstaande figuren). Marokkaanse Amsterdammers hebben met hun 

ouders ook weinig culturele voorstellingen bezocht, bij hen is er op school echter meer 

aandacht besteed aan cultuur. Ook hier speelt het feit mee dat het opleidingsniveau van 

de ouders van volwassen Turkse, Marokkaanse en overige niet-westerse allochtonen 

lager ligt dan het opleidingsniveau van ouders van westerse allochtonen en autochtone 

Amsterdammers. Dit verklaart mogelijk waarom Turkse en Marokkaanse Amsterdammers 

over het algemeen de minst participerende groepen zijn voor wat betreft culturele 

activiteiten. Surinaamse en Antilliaanse Amsterdammers, autochtonen en westers 

allochtone Amsterdammers zijn even vaak door hun ouders meegenomen naar een 

culturele voorstelling 

 
Figuur 7.2  Vroeger door ouders meegenomen naar culturele voorstelling, 2010 
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 In onze steekproef is 86% van de volwassen Turkse Amsterdammers in Turkije geboren, 14% behoort tot de 

zogenaamde tweede generatie Turken in Nederland. 
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Figuur 7.3  Op school aandacht voor cultuur, 2010 
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7.4  Invloed ouders op cultuurparticipatie jongeren belangrijker 
dan invloed school 

Zoals eerder in dit hoofdstuk is gesteld, gaan jongeren die CKV onderwijs volgen niet 

vaker naar een museum of theater dan jongeren die het vak niet volgen. Aan de andere 

kant participeren jongeren die vaker door hun ouders meegenomen worden naar een 

culturele voorstelling, in zijn geheel gezien meer in cultuur (zij gaan vaker naar musea, 

theatervoorstellingen en de bioscoop) dan jongeren die niet of nauwelijks met hun ouders 

meegaan. Betekent dit dat de invloed van ouders op huidig en mogelijk toekomstige 

cultuurdeelname groter is dan de invloed van school? Nadere analyses onder volwassen 

Amsterdammers laten inderdaad zien dat de bijdrage van school op cultuurparticipatie, 

ook op latere leeftijd, gering is. Er is wel een effect van ouders die hun kinderen 

meenemen naar een museum. Dat wil zeggen dat mensen die vroeger door hun ouders 

werden meegenomen nu vaker naar een museum gaan. Ook valt op dat kinderen van 

ouders die hun kinderen meenamen vaker op een school zaten waar museumbezoek 

werd georganiseerd. Maar als we door middel van analyses nagaan welke van de twee 

belangrijker is blijkt dat school geen significante bijdrage levert aan later museumbezoek 

en de rol van ouders wel. 

 

Op grond van een combinatie van de twee analyses mogen we verwachten dat de huidige 

generatie kinderen van laag opgeleide ouders – die veelal van niet autochtone herkomst 

zijn - later aanmerkelijk minder musea zullen bezoeken dan kinderen van hoog opgeleide 

ouders (zie de volgende figuur)
20

. 

                                                      
20

 Alleen jongeren die afgelopen jaar naar een museum zijn geweest zijn opgenomen in de figuur 
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Figuur 7.4  Met wie gaan jongeren naar het museum, 2010 (procenten) 
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7.5  Helft Amsterdamse ouders tevreden over cultuuraanbod voor 
kinderen 

Een kwart van de ouders van thuiswonende kinderen van 12 jaar en jonger geeft aan dat 

hun kinderen nooit meedoen aan een culturele voorstelling op school. Ouders van 

kinderen die wel af en toe een voorstelling geven gaan bijna allemaal (weleens) kijken, 

slechts 17% gaat nooit. Van dezelfde groep ouders geven zeven op de tien aan hun 

kinderen wel eens mee te nemen naar een culturele voorstelling (bij deze vraag werd 

dezelfde brede definitie gebruikt als bij de jeugd, namelijk: “bijvoorbeeld een concert, 

toneel, film, museum of monument”).  

 

Over het cultuuraanbod van de stad voor mensen met jonge kinderen is slechts iets meer 

dan de helft van deze ouders tevreden. Een vijfde deel is ontevreden over het 

cultuuraanbod voor kinderen. Bij ouders die nooit met hun kinderen naar een culturele 

voorstelling gaan lijkt het oordeel zowel op onwetendheid als op ontevredenheid over het 

culturele aanbod gebaseerd. Zij geven namelijk minder vaak aan tevreden te zijn over het 

aanbod van de stad (36% tegenover meer dan 60% van de ouders die hun kinderen wel 

meenemen naar culturele voorstellingen), maar daarnaast zegt een veel groter deel van 

hen niet te weten of er voldoende cultuuraanbod is of niet (43% tegenover 11 tot 20% van 

de ouders die wel gaan).  

Over causaliteit van het verband tussen onwetendheid en het niet meenemen van 

kinderen naar een culturele voorstelling is geen volledige zekerheid te geven. Het is 

mogelijk dat deze ouders niet op de hoogte zijn van de culturele mogelijkheden van de 

stad en dat ze daarom niet gaan. Het blijkt dat deze ouders minder bekend zijn met het 

aanbod èn hun kinderen minder meenemen vanwege een algehele lage(re) culturele 
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interesse: zelf gaan deze ouders minder vaak naar een museum, festival of 

theatervoorstelling dan ouders die hun kinderen wel meenemen naar culturele 

voorstellingen. 
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8  Cultuur in de buurt 

Er zijn in Amsterdam grote culturele instellingen die veel bezoekers van binnen en buiten 

Amsterdam trekken. Daarnaast worden er ook in de verschillende buurten van Amsterdam 

kunstprojecten en culturele activiteiten georganiseerd gericht op buurtbewoners. Deze 

activiteiten worden bijvoorbeeld gehouden in een buurtcentrum, school, winkelcentrum of 

andere openbare ruimte. In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag hoeveel 

Amsterdammers van deze mogelijkheden gebruik maken, waar dat is en of ze alleen 

kijken of ook zelf actief meedoen. Ook gaan we na of er een relatie is tussen bezoek aan 

voorstellingen in de buurt en bezoek aan grotere voorstellingen. 

 

 

8.1  Jongeren vaker naar cultuur in de buurt dan volwassenen 

Een derde van de Amsterdammers zegt in 2010 wel eens bij hen in de buurt naar een 

voorstelling, optreden, expositie, evenement of film te zijn geweest, bijvoorbeeld in een 

buurtcentrum, school, winkelcentrum of andere openbare ruimte. Er zijn geen verschillen 

tussen etnische herkomst of stadsdelen. Het grootste deel van deze mensen (77%) deed 

dit één tot drie keer.  

 

Jongeren gaan iets vaker dan volwassenen (38% tegenover 32%) en onder volwassenen 

blijken hoogopgeleiden vaker naar een voorstelling in de buurt te zijn geweest dan 

laagopgeleiden. Op de vraag waar ze naar een voorstelling zijn geweest, blijkt dat weinig 

mensen dat precies kunnen aangeven. Uit de antwoorden blijkt dat het wellicht toch vaak 

gaat om grootstedelijke plekken als het Vondelpark, Westerpark en bioscopen, maar ook 

buurthuizen en scholen zijn plekken die veel genoemd worden. 

 

Amsterdammers die in de buurt naar een cultureel evenement zijn geweest, participeren 

meer in cultuur in het algemeen dan stadgenoten die niet naar voorstellingen of optredens 

in de eigen buurt gaan. Zo bezoeken zij vaker zowel theatervoorstellingen als besloten 

feesten, musea en bioscopen dan laatstgenoemden. 

 

 

8.2  Eén op de tien Amsterdammers zelf actief in de buurt 

Tien procent van alle Amsterdammers heeft het afgelopen jaar zelf meegedaan in de 

buurt aan een kunstproject of culturele activiteit. Dit deel was onder jongeren wat groter 

(14%) dan onder volwassenen (7%). Er is geen verschil naar opleidingsniveau, etniciteit 

of geslacht. De helft van de volwassenen en bijna een derde van de jonge 

Amsterdammers die zelf hebben meegedaan aan een culturele activiteit in de buurt heeft 

daar andere mensen leren kennen met wie ze nog steeds omgaan (3,6% van alle 

Amsterdammers). Muziek maken, dans en meewerken aan diverse culturele 

evenementen op school zijn voorbeelden van culturele activiteiten waaraan 

Amsterdammers in hun eigen buurt hebben meegedaan. 
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8.3  Behoefte aan meer activiteiten in de buurt niet groot 

Een relatief klein deel van de Amsterdammers, namelijk 20% geeft aan behoefte te 

hebben aan meer en/of andere activiteiten in de buurt. Jongeren hebben vaker behoefte 

aan nieuwe culturele activiteiten dan volwassenen, namelijk 26% ten opzichte van 16%. 

De ideeën die geopperd worden zijn zeer divers, maar er is met name behoefte aan meer 

activiteiten voor jongeren en kinderen, muziek- en dansfeesten, bioscopen en 

sportactiviteiten.  

 

Onder volwassenen is een verschil tussen de stadsdelen zichtbaar: Amsterdammers uit 

stadsdeel Centrum hebben minder behoefte aan meer of andere activiteiten in de buurt 

dan mensen uit overige stadsdelen (met uitzondering van Zuid en Zuidoost). Dit beeld 

was al eerder zichtbaar bij de vraag of men behoefte heeft aan de bouw van een nieuwe 

bioscoop of een nieuw theater in de buurt. Ook hier hebben de bewoners van stadsdeel 

Centrum (en Zuid) geen behoefte aan. De voor de hand liggende verklaring is het feit dat 

in deze stadsdelen het culturele aanbod al heel groot is.  
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9  Informele cultuur 

Ook dit jaar is de participatie op het gebied van informele cultuur onderzocht. Bij informele 

cultuur gaat het om feesten buiten de publieke sector zoals een feest met optredens van 

muzikanten, dansers, toneelspelers of bijvoorbeeld een religieus feest.
21

 Gedacht kan 

worden aan bruiloften, de viering van het Suikerfeest en feesten bij sportclubs. 

 

 

9.1  (Bijna) helft Amsterdammers bezoekt informele feesten 

De helft van de jongeren en 42% van de volwassen Amsterdammers is het afgelopen jaar 

naar een informeel feest geweest.  

 

Tabel 9.1  Bezoek informeel feest, 2010 (procenten) 

jongeren   50 

volwassenen   42 

 

Een feest met livemuziek is de meest genoemde informele culturele activiteit, gevolgd 

door een feest met een dj of vj.  

 

                                                      
21

 De vraagstelling was: Bent u in de afgelopen 12 maanden naar een besloten (niet openbaar) feest geweest 
met live muziek of optredens van muzikanten, dansers, toneelspelers, cabaretiers, dj/vj’s of naar een feest met 
religieuze achtergrond of religieuze rituelen? TOELICHTING: het gaat hier om feesten in de ‘eigen kring’ van 
familie, kennissen, vrienden, collega’s of verenigingen. Dus NIET om bijvoorbeeld algemeen toegankelijke 
voorstellingen, festivals of dance-party's. 
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Figuur 9.2 Aandeel jonge en volwassen Amsterdammers dat aan informele culturele activiteiten 

                  deelneemt, 2010 (procenten) (meer antwoorden mogelijk) 
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9.2  Waar worden de feesten gehouden?  

De meeste informele feesten worden in een feestzaal gehouden. Ook wordt een 

aanzienlijk deel van de feesten thuis gehouden. Volwassenen hebben in vergelijking met 

jongeren vaker informele feesten in horecagelegenheden en op het werk. Verder zijn er 

geen verschillen tussen de locaties waar jongeren en volwassenen hun informele feesten 

hebben.  

 

Amsterdammers met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond hebben hun informele 

feesten vooral in buurthuizen, wijkgebouwen of thuis. Amsterdammers met een Turkse of 

Marokkaanse achtergrond hebben feesten in feestzalen of zalencentra. 

Horecagelegenheden zijn plaatsen waar veel feesten van Amsterdammers met een 

westers allochtone achtergrond en Nederlandse achtergrond gehouden worden. 
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Figuur 9.3  Locaties voor informele feesten in Amsterdam, 2010 (procenten) 
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9.3  Wie gaan er naar welke informele feesten? 

Jongeren 

Op religieuze feesten zien we vooral jonge Amsterdammers met een Marokkaanse en 

Turkse herkomst, gevolgd door jonge Amsterdammers met een Surinaams/Antilliaans en 

overig-niet-westerse herkomst.  

 

Volwassenen 

Ook volwassen Amsterdammers met een Marokkaanse en Turkse herkomst gaan relatief 

vaak naar religieuze feesten. Informele feesten met een dj of vj zijn populair onder 

volwassen Amsterdammers van Nederlandse herkomst. Op deze feesten met een dj of vj 

zijn vooral volwassenen tussen 18 en 34 jaar te vinden. Ook opleidingsniveau speelt bij 

volwassenen een rol: hoe hoger de opleiding, hoe vaker men naar een informeel feest 

gaat.  

 



 

 

Gemeente Amsterdam 

Dienst Onderzoek en Statistiek 

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2010 

70 

Figuur 9.4  Bezoek informele feesten naar opleidingsniveau, volwassenen, 2010 (procenten) 
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9.4  Formele en informele feesten – gescheiden circuits? 

Is er een link tussen informele culturele activiteiten ondernemen en naar de formele 

culturele activiteiten gaan? Of zijn informele en formele culturele participatie gescheiden 

circuits?  

Vaak blijkt het bezoeken van bepaalde typen informele feesten samen te gaan met het 

bezoeken van soortgelijke formele culturele activiteiten. Voor jongeren geldt bijvoorbeeld 

dat zij die naar een informeel feest met een dj of vj gaan, ook vaak bij een dance- of 

houseparty te vinden zijn. Volwassenen die naar een feest met dj/vj gaan, gaan ook naar 

popconcerten, dance- of housefeesten en jazzconcerten.  

Volwassenen die naar een informeel feest gaan met livemuziek, zijn ook vaak te vinden 

bij jazzconcerten en festivals met muziek. Volwassenen die naar informele feesten met 

een toneelvoorstelling gaan, gaan ook vaak naar een voorstelling in het formele circuit of 

zijn zelf creatief. 

 

Bij het meedoen aan informele feesten met een religieuze achtergrond of religieuze 

rituelen zien we juist het omgekeerde: volwassen Amsterdammers die deelnemen aan die 

feesten, gaan juist niet naar de film, het museum, een voorstelling of een festival en zijn 

ook zelf nauwelijks creatief. Dit is op zich niet verwonderlijk als je in ogenschouw neemt 

dat het met name Amsterdammers van Marokkaanse en Turkse herkomst zijn die 

religieus getinte informele feesten bezoeken en dat het ook juist de volwassenen in die 

herkomstgroepen zijn die weinig meedoen met allerhande culturele activiteiten in de stad.  
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10  Deelname aan amateurkunst 

Een deel van de Amsterdammers luistert en kijkt niet alleen naar kunst, ze beoefenen het 

zelf ook. In dit hoofdstuk gaan we hier verder op in. De definitie van amateurkunst is ruim 

genomen: iedereen die in de afgelopen twaalf maanden een van de genoemde creatieve 

activiteiten heeft uitgevoerd, wordt tot de amateurkunstbeoefenaars gerekend.  

 

 

10.1  Participatie amateurkunst gedaald 

Momenteel beoefent in Amsterdam 65% van de jongeren en 46% van de volwassenen 

een vorm van amateurkunst. Deze percentages zijn gedaald ten opzichte van 2006. Deze 

daling is voor volwassenen al sinds 2002 in gang gezet. In vergelijking met 2002 is het 

aandeel jongeren dat aan amateurkunst doet min of meer gelijk gebleven. 

Vergeleken met heel Nederland
22

 doen in Amsterdam in 2010 iets minder jongeren en iets 

meer volwassenen aan kunstbeoefening in de vrije tijd. Landelijk onderzoek van het SCP 

laat zien dat in 2007 71% van de 12-19 jarigen kunstbeoefening in de vrije tijd deed, 47% 

van de 20-64 jarigen en 37% van de 65-plussers.  

 

Tabel 10.1  Participatie amateurkunstbeoefening jongeren en volwassenen, 2010 (procenten) 

     2002 2006 2010 

jongeren   66 69 65 

volwassenen    60 56 46 

 

Amsterdamse jongeren beoefenen gemiddeld meer kunstzinnige disciplines dan 

volwassenen. Ook als we alleen kijken naar de kunstbeoefenaars, dan doen de jonge 

Amsterdamse kunstbeoefenaars gemiddeld meer creatieve activiteiten dan de 

volwassenen. Vergeleken met landelijke cijfers uit 2007 ondernemen Amsterdammers iets 

meer creatieve activiteiten dan de gemiddelde Nederlander (zie tabel 10.2). Een mogelijke 

verklaring is dat de mogelijkheden in Amsterdam groter zijn dan in de rest van Nederland. 

 
Tabel 10.2  Participatie amateurkunstbeoefening jongeren en volwassenen en het aantal  
                    kunstdisciplines per inwoner en per kunstbeoefenaar, 2010 

  
  

jongeren 
volwassen

en totaal 
landelijk 

2007 

kunstbeoefening totaal 65 46 54 48 

aantal disciplines per inwoner 
  

1,5 0,8 1,1 0,8 

aantal disciplines per kunstbeoefenaar 
  

2,4 1,8 2,1 1,7 

 

Uit landelijk onderzoek van het SCP komt naar voren dat mensen minder vaak aan 

amateurkunst doen naarmate ze ouder worden. In Amsterdam is dit niet anders: met het 

ouder worden zijn er minder Amsterdammers die aan amateurkunst doen (zie figuur 10.3). 

                                                      
22

 FAQs over kunstbeoefening in de vrije tijd, Andries van den Broek, Het Culturele draagvlak, deel 9, SCP 2010 



 

 

Gemeente Amsterdam 

Dienst Onderzoek en Statistiek 

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2010 

72 

Het aandeel amateurkunstbeoefenaars neemt niet af maar blijft stabiel tussen de 

leeftijdsgroepen 55-64 jaar en 65-74 jaar. Om vervolgens vanaf 75 jaar sterk te dalen.  

 
Figuur 10.3  Beoefening amateurkunst naar leeftijd, 2006 en 2010 (procenten) 
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De stabilisatie tussen 55-64 jaar en 65-74 jaar laat zien dat mensen die met pensioen zijn, 

de extra vrije tijd niet besteden aan het beoefenen van amateurkunst.  

 

Wel is het zo dat mensen vanaf 55 jaar en zeker vanaf 65 jaar meer vrije tijd tot hun 

beschikking hebben. Je zou verwachten dat als Amsterdammers met pensioen gaan, ze 

dan meer tijd hebben om aan amateurkunst te doen. Dus meer uren besteden aan hun 

creatieve hobby’s. Dat blijkt alleen voor tekenen en schilderen te gelden. Tweederde van 

de Amsterdamse 55+-ers die tekenen en schilderen doet dat minimaal 1x per week 

tegenover ruim een derde van de jongere tekenende Amsterdammers.  

 

Het is opvallend dat de lichte daling van het beoefenen van amateurkunst
23

 tussen 2006 

en 2010 zich binnen alle leeftijdsgroepen afspeelt (zie figuur 10.3). Een mogelijke 

verklaring is het feit dat Amsterdammers, zowel jongeren als volwassenen, zeggen dit jaar 

in vergelijking met 4 jaar geleden minder vrije tijd te hebben. Onderzoek van het SCP
24

 

laat verder zien dat in 2005 de bevolking van 12 jaar en ouder gemiddeld 6 uur per week 

aan diverse hobby’s (waaronder amateurkunst) besteedde. En dat Nederlanders sinds 

1975 steeds minder tijd besteden aan het beoefenen van allerhande hobby’s. Dus als die 

trend zich voortzet zou dat ook een verklaring kunnen zijn voor het afnemende aandeel 

Amsterdammers dat amateurkunst beoefent. Een mogelijke andere reden is verder het 

toegenomen gebruik van internet. Nader onderzoek is nodig om daar een gefundeerde 

uitspraak over te doen.  

 

                                                      
23

 Een dergelijke lichte daling wordt ook gerapporteerd in een recent onderzoek onder inwoners van Alkmaar. 
24

http://www.scp.nl/Organisatie/Onderzoeksgroepen/Tijd_Media_Cultuur/Tijdsbesteding/Hoe_lang_en_hoe_vaa

k/Vrije_tijd/Wat_Nederlanders_doen_in_hun_vrije_tijd 
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Jongeren versus volwassenen  

De jongeren die aan amateurkunst doen, zijn vaker autochtoon of hebben een westerse 

herkomst. Jongeren met een Marokkaanse achtergrond beoefenen veel minder vaak 

amateurkunst. Ook voor volwassenen geldt dat het wel of niet aan amateurkunst doen 

vooral samenhangt met de etnische achtergrond. Met name de opvallend lage participatie 

van volwassenen met een Marokkaanse achtergrond springt eruit. Ook opleidingsniveau 

speelt een rol: hoe hoger men is opgeleid, hoe meer men aan amateurkunst doet. Ook dit 

wordt bevestigd door het onderzoek van het SCP: hoe meer opleiding men genoten heeft, 

hoe groter niet alleen het aandeel kunstbeoefenaars maar ook het aandeel van die 

beoefenaars dat meerdere disciplines beoefent.  

 

Figuur 10.4  Participatie amateurkunst jongeren en volwassenen naar etnische achtergrond, 2010  

                   (procenten) 
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Figuur 10.5  Participatie amateurkunst volwassenen naar opleidingsniveau, 2010 (procenten) 
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Zelf creatief zijn hangt samen met alle andere culturele interesses, zoals naar culturele 

activiteiten in de buurt gaan, naar informele feesten gaan, maar ook naar festivals, musea 

en films gaan. Ook onderling hangen deze culturele bezigheden samen. Oftewel, je houdt 

van kunst en cultuur en participeert op enkele of meerdere fronten, of je houdt niet van 

cultuur en doet niet mee.  

 

10.2  Beeldende kunst en muziek meest populair 

Jongeren 

De meest populaire vormen van amateurkunst onder jongeren zijn beeldende kunst, 

vooral tekenen en schilderen, en muziek. Bijna een kwart van de Amsterdamse jongeren 

tekent of schildert wekelijks (buiten schooltijd) en bijna een vijfde van de jongeren 

bespeelt wekelijks een instrument.  
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Tabel 10.6  Participatie amateurkunstbeoefening jongeren, 2010 (procenten) 

Beeldende kunst  38 

tekenen, schilderen, grafisch werk, kalligrafie  34 

beeldhouwen, boetseren, pottenbakken, sieraden maken  6 

graffiti, streetart  4 

werken met textiel, wandkleden maken, weven, breien, haken  4 

   

Muziek  30 

muziekinstrument bespelen  22 

zingen  15 

   

Dans  21 

dans, volksdans, ballet, jazzballet  14 

rap, hiphop, breakdance, streetdance  9 

   

(Nieuwe) media  20 

fotografie, film, video  12 

muziek maken op de computer  8 

websites ontwerpen  3 

games ontwerpen  3 

   

Verhalen, gedichten, romans schrijven  11 

   

Toneel, mime  8 

 

Amsterdamse jongeren van verschillende herkomst hebben soms andere creatieve 

hobby’s. Zo zijn het vooral Amsterdamse jongeren van westers allochtone herkomst en 

Nederlandse herkomst die zingen en een muziekinstrument bespelen. Rap, hiphop, 

breakdance en streetdance is populair onder Amsterdamse jongeren met een 

Surinaams/Antilliaanse herkomst. Fotografie, film en video is vooral een creatieve hobby 

van Amsterdamse jongeren met een westers allochtone herkomst. Meisjes doen wat 

vaker aan amateurkunst dan jongens. Ook als we naar de afzonderlijke vormen van 

amateurkunst kijken, blijkt dat meisjes de meeste vormen vaker beoefenen dan jongens. 

Er zijn echter een paar uitzonderingen: jongens doen vaker aan graffiti, muziek maken op 

de computer, websites ontwerpen en games ontwerpen; jongens en meisjes bespelen 

even vaak een muziekinstrument en maken even vaak foto’s, films of video’s.  
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Volwassenen 

Ook onder volwassenen zijn beeldende kunst en muziek de meest populaire vormen van 

amateurkunst. Kijken we naar de verschillende disciplines die onder deze kopjes vallen 

dan zijn ook hier tekenen/schilderen/grafisch werk/kalligrafie en een muziekinstrument 

bespelen de meest populaire vormen van amateurkunst.  

 

Tabel 10.7  Participatie amateurkunstbeoefening volwassenen, 2010 (procenten) 

Beeldende kunst  20 

tekenen, schilderen, grafisch werk, kalligrafie  14 

werken met textiel, wandkleden maken, weven, breien, haken  6 

beeldhouwen, boetseren, pottenbakken, sieraden maken  5 

graffiti, streetart  1 

   

Muziek  16 

muziekinstrument bespelen  11 

zingen  8 

   

Dans  7 

dans, volksdans, ballet, jazzballet  6 

rap, hiphop, breakdance, streetdance  2 

   

(Nieuwe) media  13 

fotografie, film, video  10 

websites ontwerpen  3 

muziek maken op de computer  2 

games ontwerpen  0 

   

Verhalen, gedichten, romans schrijven  6 

   

Toneel, mime  1 

 

Ook bij de volwassenen hebben bepaalde herkomstgroepen voorkeur voor bepaalde 

vormen van culturele creatieve activiteiten. Zo bespelen autochtonen vaker een 

muziekinstrument en doen ze meer aan tekenen/schilderen/grafisch werk/kalligrafie. 

Foto/film/video en verhalen/gedichten/romans schrijven is populair onder Amsterdammers 

met een westerse allochtone herkomst. Beeldhouwen, boetseren, pottenbakken en 

sieraden maken zijn populair onder Amsterdammers van overige niet-westers allochtone 

herkomst. Vooral mensen van Turkse en autochtone herkomst werken met textiel (textiele 

werkvormen), maken wandkleden en weven, haken en breien. 

 

Volwassen mannen en vrouwen blijken ook verschillende creatieve hobby’s te hebben. Zo 

zijn mannen meer bezig met het bespelen van een muziekinstrument en met muziek 

maken op de computer. Vrouwen zijn meer bezig met alle beeldende kunsten (behalve 

graffiti), toneel/mime en (volks)dans/ballet/jazzballet. 
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10.3  Van amateurkunst tot professionele kunst 

Wanneer iemand minimaal 50 minuten per week aan een bepaalde creatieve activiteit 

besteedt, spreken we van amateurkunst
25

. Aan de Amsterdammers die amateurkunst 

beoefenen, is gevraagd of ze zich er verder in willen ontwikkelen en of ze er hun beroep 

van willen maken. 

 

Jongeren 

Jongeren hebben gemiddeld per dag 4 uur vrije tijd. Sommige jongeren besteden (een 

deel van) deze tijd aan amateurkunst. Uit de volgende figuur is op te maken dat jongeren 

vooral tekenen, een muziekinstrument bespelen, dansen en zingen op een niveau dat we 

tot amateurkunst kunnen rekenen. Een deel van deze jongeren wil zich in de betreffende 

discipline verder ontwikkelen en een klein deel, maximaal 4% van alle jongeren, wil er hun 

beroep van maken. 

 

Figuur 10.8  Amateurkunst onder jongeren, 2010 (procenten) 
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De jongeren die hun beroep willen maken van hun kunstzinnige hobby, delen hun 

creatieve bezigheden bijna allemaal (94%) op de een of andere manier met anderen. Dat 

gebeurt, afhankelijk van de discipline, door het werk te laten zien aan bekenden of op 

internet, of door op te treden. Dertig procent van de jongeren die hun beroep zouden 

willen maken van hun creatieve bezigheden, ervaart belemmeringen. Geen tijd hebben 

(onder andere door school en huiswerk) vormt daarbinnen een belangrijke belemmering 

(17% van alle jongeren die er hun beroep van zouden willen maken). Belemmeringen die 

genoemd zijn door een enkeling zijn goede ruimte om te jammen en daarnaast het missen 

van een platform voor jongeren die een muziekinstrument bespelen en zingen om hun 

kunsten te laten zien en met andere muzikanten in contact te komen (van gelijk niveau). 

  

                                                      
25

 Jaarboek Cultuurparticipatie 2010 
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Voor jongeren die hun beroep willen maken van hun creatieve hobby zijn er veel 

verschillende kunstvakopleidingen in Amsterdam, zoals bijvoorbeeld de Gerrit Rietveld 

Academie, het Conservatorium van Amsterdam en het Mediacollege. Vijfenveertig procent 

van de jongeren die later een kunstzinnig beroep willen uitoefenen, kent de bijbehorende 

kunstvakopleiding in Amsterdam. 

 

Welke jongeren van welke etnische herkomst willen hun beroep maken van hun creatieve 

hobby? Dat blijken vooral Amsterdamse jongeren van Surinaams/Antilliaanse herkomst, 

westerse allochtonen en autochtonen te zijn (zie volgende figuur). 

 

Figuur 10.9  Jongeren die hun beroep willen maken van hun creatieve hobby, 2010 (procenten) 
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Volwassenen 

Amsterdammers tot 54 jaar hebben allemaal ongeveer dezelfde hoeveelheid vrije tijd, 

ongeveer 4 uur per dag. Volwassenen van 55-64 jaar hebben gemiddeld 6 uur per dag 

vrije tijd en 65-plussers gemiddeld 9 uur. Toch zijn 55-plussers minder met amateurkunst 

bezig dan jongeren en volwassenen tot 55 jaar. De hoop er hun beroep van te kunnen 

maken is voor veel volwassenen al vervlogen (zie volgende figuur). Ook onder 

volwassenen zijn het bespelen van een muziekinstrument, tekenen, zingen en dansen de 

meest beoefende amateurkunsten, zij het in mindere mate dan onder jongeren.  
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Figuur 10.10  Amateurkunst onder volwassenen, 2010 (procenten) 
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Ook de volwassenen die hun beroep willen maken van hun kunstzinnige hobby, delen hun 

creatieve bezigheden bijna allemaal (95%) op de een of andere manier met anderen: door 

het werk te laten zien aan bekenden of op internet, of door op te treden. Belemmeringen 

die volwassenen ervaren die hun beroep zouden willen maken van hun creatieve 

bezigheden zijn veelal een gebrek aan tijd en geld. Belemmeringen die genoemd zijn door 

een enkeling zijn gebrek aan betaalbare (expositie)ruimte voor tekenen/schilderen, 

werken met textiel, zingen/muziek en fotografie. 
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11  Cultuurparticipatie Amsterdammers 

11.1  Cultuurparticipatie 

Jonge Amsterdammers in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar en volwassen 

Amsterdammers nemen vaak op de één of andere manier deel aan het culturele leven in 

Amsterdam. Hetzij door bezoek aan een bioscoop, museum, theater, festival of 

bibliotheek, hetzij door het bezoeken van een informeel feest.  

 

De volgende figuur laat zien welk deel van de bevolking op welke wijze deelneemt aan de 

verschillende cultuurdisciplines. Er komt uit naar voren dat jongeren op bijna alle vlakken 

een hogere cultuurparticipatie hebben dan volwassenen. Volwassenen gaan alleen vaker 

naar het theater of een concertzaal. De relatief hoge deelname onder jongeren is te 

verklaren doordat jongeren op school, mits zij het vak CKV volgen (wat 43% van alle 

jongeren doet), op die manier met cultuur in aanraking komen. Verder is het lidmaatschap 

van de bibliotheek voor jongeren gratis.  

 
Figuur 11.1  Cultuurparticipatie Amsterdamse jongeren en volwassenen, 2010 
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Het valt op dat zowel volwassenen als jongeren weinig culturele voorstellingen in de buurt 

bezoeken, bijvoorbeeld een toneelstuk of zanguitvoering in een buurthuis. Uit de analyses 

blijkt dat mensen die naar voorstellingen in hun eigen buurt gaan, ook de mensen zijn die 

naar grotere voorstellingen in de stad gaan. 
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Tweederde van de jongeren en bijna de helft van de volwassen Amsterdammers is zelf 

creatief bezig in hun vrije tijd. Voor jongeren geldt dat dit dus buiten schooltijd is. 

Tekenen, een muziekinstrument bespelen, dansen en zingen zijn de meest genoemde 

creatieve culturele activiteiten. Tekenen/schilderen en een muziekinstrument bespelen 

zijn de disciplines waarin jongeren en volwassenen zich het liefst verder willen 

ontwikkelen en waar sommigen hun beroep van willen maken. Belemmeringen om dit 

door te zetten liggen veelal op persoonlijk vlak (geen tijd); in een enkel geval kan de 

gemeente er iets aan doen, bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende betaalbare oefen- 

en expositieruimte.  

 

Uit deze Cultuurmonitor blijkt dat Turkse en Marokkaanse Amsterdammers het minst 

deelnemen aan culturele activiteiten in de stad, met uitzondering van de religieuze 

informele feesten. Deze relatief lage actieve en passieve culturele participatie is zowel te 

vinden onder jongeren als onder volwassenen. Kijken we alleen naar de participatie van 

de Amsterdammers van Turkse en Marokkaanse herkomst, dan zien we dat het verschil 

tussen jonge en volwassen Turkse en Marokkaanse Amsterdammers groter is dan onder 

jongeren en volwassenen van andere herkomstgroepen. Dat de cultuurparticipatie lager is 

dan onder jongeren met een andere herkomst, ligt aan het feit dat Turkse en 

Marokkaanse jongeren minder vaak door hun ouders meegenomen worden naar culturele 

activiteiten. Deze volwassenen participeren zelf namelijk ook weinig. Deze lage 

participatie van volwassen Turkse en Marokkaanse Amsterdammers ligt deels aan hun 

opleidingsniveau (lager opgeleiden participeren sowieso minder). Daarnaast geldt voor 

een deel van de groep Turkse en Marokkaanse Amsterdammers dat de programmering 

van culturele voorstellingen in Amsterdam niet aansluit bij hun wensen. Oftewel: er is voor 

mensen met die culturele achtergrond en belangstelling niet veel te doen in de stad. Zij 

geven zelf aan het volgende in het kunst- en cultuuraanbod in Amsterdam te missen:  

� “Het aanbod moet wat kleurrijker worden” 

� “Islamitische musea waar je gratis in mag” 

� ”“Er zou meer cultuur van moslims aan bod moeten komen, bijvoorbeeld traditionele 

muziek” 

� “Voor vrouwen een theater in de buurt” 

� “Alles is door autochtonen gedaan”. 

 

Verder zijn het vooral hoog en middelbaar opgeleiden die deelnemen aan het culturele 

leven in Amsterdam. Dat zien we niet alleen in dit onderzoek, dat is ook een landelijke 

uitkomst. De volgende figuur laat het Amsterdamse beeld zien. Iedere lijn in figuur 11.2 

vertegenwoordigt een vorm van cultuur (zie legenda). Voor bijna alle vormen van 

cultuurparticipatie geldt dat naarmate men een hogere opleiding heeft, men vaker 

cultureel actief is. Dit geldt in sterke mate (steile lijn omhoog) voor bijvoorbeeld het 

bezoeken van musea en podiumkunsten. Alleen voor de bibliotheek is de lijn nagenoeg 

vlak. 
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Figuur 11.2  Cultuurparticipatie Amsterdamse volwassenen naar type cultuur en opleidingsniveau, 2010 
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Kijken we naar de verschillende leeftijdsgroepen dan zijn volwassen Amsterdammers in 

de leeftijd 18-34 jaar het meest cultureel actief. Naarmate men ouder wordt, neemt de 

cultuurparticipatie af, ondanks een toename van het aantal uren vrije tijd vooral na het 65
e
 

jaar.  

 

 



 

 

Gemeente Amsterdam 

Dienst Onderzoek en Statistiek 

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2010 

84 



 

  

Gemeente Amsterdam 

Dienst Onderzoek en Statistiek 

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2010 

85  

Conclusies 

Het algemene beeld van de cultuurparticipatie van Amsterdammers is niet wezenlijk 

veranderd ten opzichte van 2006. Er zijn nog steeds grote verschillen in cultuurparticipatie 

tussen groepen Amsterdammers. Amsterdammers in de leeftijdsgroep 18-34 jaar zijn het 

meest actief op cultureel gebied. Verder geldt dat hoe hoger men opgeleid is, des te 

hoger de cultuurparticipatie: hoger opgeleiden gaan vaker naar musea, naar de film en 

theaters en hebben vaker een creatieve hobby. De etnische herkomst van 

Amsterdammers kan gezien worden als voedingsbodem voor culturele voorkeuren. Wat 

van huis uit is meegegeven aan culturele opvoeding werkt door in het volwassen leven. 

Enerzijds het al dan niet passief of actief deelnemen aan het culturele leven, anderzijds 

het type culturele activiteit. Zo komt evenals tijdens de vorige meting naar voren dat 

Amsterdammers van westers allochtone herkomst over het algemeen de grootste 

cultuurgebruikers zijn, gevolgd door autochtonen. Turkse en Marokkaanse 

Amsterdammers nemen het minst vaak deel aan het culturele leven in Amsterdam. 

Binnen deze groepen zijn hoger opgeleiden meer cultureel actief dan lager opgeleiden. 

De (mate van) cultuurparticipatie van laag opgeleide westerse Amsterdammers is 

vergelijkbaar met die van hoog opgeleide niet-westerse Amsterdammers.  

 

Jongeren bezoeken met school musea en voorstellingen en ook kunnen zij gratis lid 

worden van de bibliotheek. Of deze cultuurparticipatie zo hoog blijft, blijkt niet zo zeer 

samen te hangen met het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming op de middelbare 

school, maar veel meer met de culturele interesse van de ouders. ‘Goed voorbeeld doet 

goed volgen’: kinderen van cultureel actieve ouders doen zelf als volwassenen ook meer 

mee met het culturele leven. 

 

Bijna negen van de tien jongeren en bijna een derde van de volwassenen is lid van de 

bibliotheek in Amsterdam. De Centrale Bibliotheek trekt veel bezoekers uit de hele stad: 

ruim een derde van de Amsterdammers die een bibliotheek bezoekt, gaat naar deze 

vestiging. Daarnaast zijn de grotere filialen in de stadsdelen in trek bij 

bibliotheekbezoekers. De grote bibliotheken trekken vooral Amsterdammers uit de buurt. 

Dat geldt helemaal voor de overige (buurt)filialen van de OBA. Zij trekken vooral 

buurtbewoners. 

 

Eén van de ambities van het Amsterdamse cultuurbeleid is talentontwikkeling. In 2010 is 

tweederde van de jongeren en bijna de helft van de volwassen Amsterdammers op 

enigerlei wijze creatief bezig. Terugkijkend vanaf 2002 is het aandeel jongeren dat zelf 

creatief bezig is min of meer stabiel gebleven. Het aandeel volwassenen dat 

amateurkunst beoefent is sinds 2002 flink gedaald.  

De meest populaire vormen van amateurkunst zijn in 2010 tekenen, schilderen, een 

muziekinstrument bespelen, dansen en zingen. In totaal geeft 12% van de Amsterdamse 

jongeren aan hun beroep te willen maken van hun creatieve hobby. Dat Amsterdam 

daarvoor een bijbehorende kunstvakopleiding heeft, is bij nauwelijks de helft van deze 
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ambitieuze jongeren bekend. Van alle volwassenen heeft 5% de ambitie om hun beroep 

te maken van hun creatieve activiteit. 

 

In het kader van de ambitie ‘Prachtstad’ wil Amsterdam het aanbod aan cultuur over de 

stad verspreiden. Op dit moment zijn de meeste culturele instellingen, zoals theaters en 

bioscopen te vinden in de stadsdelen Centrum en Zuid. Bewoners van deze stadsdelen 

gaan relatief veel naar bioscopen en theaters en geven aan geen behoefte te hebben aan 

extra theaters en bioscopen bij hen in de buurt. In de stadsdelen Noord, Nieuw-West en 

Zuidoost zijn veel minder culturele voorzieningen. Bewoners van deze stadsdelen 

participeren minder en staan positief tegenover nieuwe culturele voorzieningen in hun 

buurt. Als deze nieuwe voorzieningen er eenmaal zijn, zal een deel van de 

stadsdeelbewoners er, mits de programmering aansluit op de behoefte van de bewoners, 

gebruik van maken. Dit zien we namelijk al in het huidige onderzoek gebeuren: het 

Bijlmerparktheater in Zuidoost en De Meervaart in Nieuw-West trekken vooral eigen 

stadsdeelpubliek aan.  

 

Zorgen kunst en cultuur in Amsterdam er voor dat bevolkingsgroepen van verschillende 

etnische herkomst mixen en dat er een vermindering is van de tweedeling in de stad? 

Over het algemeen zien we dat er weinig gemixt wordt op cultureel gebied. Iedere 

bevolkingsgroep participeert in cultuur op een wijze die bij zijn eigen culturele achtergrond 

past. Op enkele kleinschalige projecten – en op grote bioscopen zoals Pathé Arena en 

Pathé de Munt – na, hebben Amsterdammers hun eigen circuits, die duidelijk 

samenhangen met hun opleidingsniveau en hun etnische achtergrond.  
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Bijlage 1   Werkwijze 

Dataverzameling  

Het veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd van 13 september tot en met 27 oktober 

2010.  

Om verschillende groepen Amsterdammers zo goed mogelijk te bereiken werd er zowel 

online, telefonisch, schriftelijk als face-to-face geënquêteerd. Onderstaande tabel toont de 

aantallen ondervraagden naar manier van benadering. 

 

Tabel 1  Aantal ondervraagden naar manier van ondervragen (ongewogen)  

      aantal percentage 

jongeren    

   online  224 12 

   telefonisch  365 20 

   schriftelijk  10 1 

   face-to-face  154 8 

volwassenen    

   online  545 29 

   telefonisch  366 20 

   schriftelijk  56 3 

   face-to-face   129 7 

totaal     1849 100 

 

Voor het onderzoek is een steekproef voor jongeren (12 tot en met 17 jaar) en voor 

volwassenen (18 jaar en ouder) getrokken uit het bevolkingsregister. Zij hebben allemaal 

een brief thuis gekregen met het verzoek online mee te doen aan het onderzoek. In de 

brief is ook de mogelijkheid geboden om een schriftelijke vragenlijst aan te vragen. 

Degenen die niet online of schriftelijk meededen zijn telefonisch of face-to-face benaderd. 

 

Weging 

Tijdens het veldwerk is de volgende verdeling van respondenten gehanteerd: 

� 300 autochtone 12-17 jarigen 

� 75 Marokkaanse 12-17 jarigen 

� 75 Turkse 12-17 jarigen 

� 75 Surinaamse 12-17 jarigen 

� 75 jongeren uit overig niet-westerse landen 

� 700 autochtone 18 plussers 

� 75 Turkse 18 plussers 

� 75 Marokkaanse 18 plussers 

� 75 Surinaamse 18-plussers 

� 75 overige (westerse en niet-westerse) allochtonen 
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Op die manier zitten er voldoende respondenten uit de verschillende herkomstgroepen in 

het databestand om uitspraken over te doen. Maar aangezien het niet de werkelijke 

verdeling binnen Amsterdam is, is het databestand gewogen. Het databestand is, conform 

de wijze waarop dat in 2006 gedaan is, gewogen op etniciteit x leeftijd, gevolgd door 

geslacht en opleiding (voor volwassenen). Daarmee vormde het databestand een vrij 

goede afspiegeling van de samenstelling van de Amsterdamse bevolking.  

 

De resultaten van het onderzoek beschrijven de cultuurparticipatie van Amsterdammers 

‘in de afgelopen 12 maanden’, dat wil grofweg zeggen in de periode 1 oktober 2009 – 1 

oktober 2010. Met opzet is niet gevraagd naar de cultuurparticipatie ‘het afgelopen jaar’ 

omdat dit door sommige respondenten geïnterpreteerd zou kunnen worden als ‘in 2010’, 

waardoor we een deel van hun participatie in het najaar van 2009 zouden missen. Voor 

de leesbaarheid hebben we het in de tekst van dit rapport wel over ’in 2010’ in plaats van 

‘in de afgelopen 12 maanden’. 
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Bijlage 2   Bezoekers 

Tabel A  Bezoek per locatie podiumkunsten, 2006 en 2010  

               (procenten van alle Amsterdamse jongeren en volwassenen)  

  2006   2010   

 jongeren volwassenen jongeren volwassenen 

Concertgebouw 11 25 11 19 

Paradiso 8 16 10 17 

Carré 10 22 12 14 

De Melkweg 11 11 10 12 

Stadsschouwburg 7 14 9 12 

Heineken Music Hall 7 7 10 10 

Muziektheater 5 13 2 10 

Meervaart 9 7 8 9 

Muziekgebouw aan ‘t IJ - - 6 8 

Kleine Komedie 5 13 5 8 

Westergasfabriek 1 3 5 8 

Vondelpark (openluchttheater) 4 9 4 7 

Theater Bellevue  5 9 2 6 

Bimhuis 0 2 2 5 

NDSM Werf - - 1 4 

De Balie 3 4 1 3 

Brakke Grond (Nes-theaters) 1 3 <1 3 

Frascati 1 2 1 3 

Openluchttheater Amsterdamse Bos 2 3 1 3 

De Krakeling (jeugdtheater) 9 2 7 2 

Bijlmerparktheater - - 2 2 

Badcuyp 1 < 1 <1 2 

Beurs van Berlage 1 3 1 2 

Boom Chicago 1 2 1 2 

De Engelenbak 1 1 1 2 

M-lab - - 1 2 

Tolhuistuin - - 1 2 

Rozentheater - - 2 <1 

Betty Asfalt Complex - - <1 1 

Fijnhouttheater - - 1 1 

Gasthuis 0 1 1 <1 

MC Theater - - 1 1 

Muiderpoorttheater - - 1 1 
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(Vervolg) 
Tabel A  Bezoek per locatie podiumkunsten, 2006 en 2010  
               (procenten van alle Amsterdamse jongeren en volwassenen)  

  2006   2010   

 jongeren volwassenen jongeren volwassenen 

Noorderkerk - - <1 1 

Ostade theater 0 1 <1 1 

Podium Mozaïek - - 1 1 

Polanentheater - - 1 1 

Theaterfabriek - - <1 1 

Toomler - - <1 1 

hetveem theater 1 1 1 1 

Theater Vrijburcht - - <1 <1 

Zaal 100 - - 1 1 

 

 

 

Tabel B  Bezoek per museum, 2010  

               (procenten van alle Amsterdamse jongeren en volwassenen)  

    jongeren volwassenen 

Hermitage   9 27 

Van Gogh Museum   19 16 

Rijksmuseum   21 15 

FOAM   7 15 

Amsterdams Historisch Museum   13 13 

KIT Tropenmuseum   15 10 

Joods Historisch Museum   7 10 

Stadsarchief Amsterdam   2 10 

Nieuwe Kerk   1 10 

NEMO   15 7 

Rembrandthuis   6 6 

Oude Kerk   2 6 

Anne Frankhuis   7 5 

Allard Pierson Museum   4 5 

Filmmuseum/EYE Filminstituut Nederland   3 5 

Tassenmuseum   4 4 

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam   4 4 

Bijbels Museum   1 4 

Beurs van Berlage   3 3 

Koninklijk Paleis op de Dam   2 3 

Huis Marseille   1 3 

Museum Amstelkring/Ons' Lieve Heer op Solder   1 3 

Museum Van Loon   0 3 

Verzetsmuseum   5 2 
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(vervolg) 

Tabel B  Bezoeken per museum, 2010  

               (procenten van alle Amsterdamse jongeren en volwassenen)  

    jongeren volwassenen 

Hollandse Schouwburg   3 2 

Melkweg Galerie   2 2 

Museum ‘t Schip   1 2 

KIT Kindermuseum   1 2 

Museum Willet-Holthuysen   1 2 

Arcam   0 2 

Mediamatic   0 2 

Droog Design   0 2 

W 139   0 2 

Smart Project Space   0 2 

Theatermuseum   2 1 

Nederlands Instituut voor Mediakunst   1 1 

Persmuseum   1 1 

De Appel   0 1 

Imagine IC   0 0 

CBK-Zuidoost   0 0 

De Burcht-Vakbondsmuseum   0 0 

Theo Thijssen Museum   0 0 

Multatuli Museum     0 
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Tabel C  Bezoeken per festival of evenement, 2010  

               (procenten van alle Amsterdamse jongeren en volwassenen)  

     jongeren volwassenen 

Sail   23 25 

Uitmarkt   15 20 

Parade   6 10 

Gay Pride   4 10 

Kwakoe   12 9 

Prinsengrachtconcert   2 6 

Bevrijdingsfestival   3 5 

Over het IJ festival   2 5 

Grachtenfestival   2 5 

A'dam Roots festival   1 5 

IDFA   2 4 

Museumnacht   1 4 

Amsterdam Dance Event   1 3 

Appelsap   1 3 

Holland Festival   0 3 

Koninginnedag   6 2 

Sloterplasfestival   3 2 

Cinekid   4 1 

Noorderpark festival   2 1 

Jordaan festival   2 1 

Africa in the Picture   1 1 

Rode Loper Festival   1 1 

Robodock   1 1 

DanceValley   1 1 

Internationaal Theaterschool Festival (Its)   0 1 

5 days off   0 1 

Julidans   0 1 

Amsterdam Fantastic Film Festival   0 1 

Hollandse Nieuwe   0 1 

Nederland Theater Festival   0 0 

 


