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VOORWOORD 
 
Dit boek is het resultaat van een zoektocht naar de actuele werking van een specifiek 
gebouwtype: het theater. Ondanks de vele alternatieve mogelijkheden voor het theatergebouw 
als locatietheater en theater in found spaces, blijft het theater als gebouwtype in zwang en 
blijven de ambities bij de Nederlandse gemeenten tot het (ver-)bouwen van een 
theatervoorziening nog altijd onverminderd hoog. Maar wat maakt een theater tot een goed 
gebouw als de theaterbezoeker bij de beantwoording van deze vraag voorop wordt gesteld? Bij 
aanvang van dit onderzoek viel op dat er weliswaar studies zijn verschenen over 
theaterarchitectuur evenals over publiekservaring, maar dat er weinig voorhanden is met 
betrekking tot de relatie tussen beide, dat meer inzicht kan verschaffen in het hedendaags 
functioneren van het theatergebouw voor het publiek. Dit onderzoek probeert in die leemte te 
voorzien door de ervaring van het theatergebouw door de bezoeker op empirische wijze in 
verband te brengen met de theaterervaring van deze bezoeker. Dit boek is geschreven voor een 
brede lezersgroep: voor mijn promotor, voor kunst- en andere wetenschappers, theaterdirecties 
of gewoon liefhebbers. Maar ook voor de makers van podiumkunsten en van beleid, van 
theaters en van architectuur. En voor mijn ouders, familie en vrienden.  
 
De totstandkoming van dit boek en de producties en theaters die er in besproken worden 
vertonen een bepaalde overeenkomst: alle zijn zij het resultaat van een collectieve inspanning. 
De individuen voor- en achter de schermen verdienen dan ook naamsvermelding. Allereerst is 
daar mijn promotor Hans van Maanen. Hij gaf me de gelegenheid twee van mijn eigen passies, 
de podiumkunsten en architectuur, te combineren in onderzoek en daar mijn eigen richting aan 
te geven. Dat het toch typisch een onderzoek is geworden dat in de inmiddels erkende 
‘Groningse school’ geplaatst kan worden is zijn verdienste. Zijn begeleiding viel te 
karakteriseren als een mentorschap waaronder ik niet alleen professioneel maar ook 
persoonlijk gegroeid ben. Hij stimuleerde me om deel te nemen aan de FIRT-congressen en 
introduceerde me in de internationale onderzoeksgroep STEP. Toen het moment gekomen was 
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dat ik het nodig vond om mijn horizon te verbreden buiten de academische wereld, accepteerde 
Hans dat door mijn baan elders het tempo omlaag ging, maar hield hij evengoed vinger aan de 
pols en bleef hij enthousiasmeren. Hans droeg zelf een meer dan aanzienlijk deel van de 
onderzoekskosten en zette zich daarnaast in voor het vinden van externe financiële 
ondersteuning. Het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, later opgegaan in het 
Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ werd bereid gevonden deze steun te verlenen, waar ik 
het fonds zeer erkentelijk voor ben. 
Ook ben ik de theaters, gezelschappen en impresariaten die mij toestemming en ondersteuning 
verleenden om het publieksonderzoek uit te voeren, grote dank verschuldigd: De Goudse 
Schouwburg, Castellum, Schouwburg Amphion, Schouwburg De Lawei, Schouwburg het 
Park, Stadsschouwburg De Harmonie, Theater en Congrescentrum De Tamboer, Theater Geert 
Teis, Hummelinck Stuurman Theaterbureau, Impressariaat Wallis (in 2010 opgegaan in 
Impresariaat WallisFinkers), NNT/Noord Nederlands Toneel, NND/Galili Dance, en 
DansClick. Daarnaast ben ik NND/Galili Dance erkentelijk voor het beeldmateriaal van Heads 
or Tales dat zij mij ter beschikking stelden en DansClick, Schouwburg Amphion en 
Stadsschouwburg De Harmonie voor de toestemming om zelf opnamen van Myrrh and 
Cinnamon te mogen maken.  
De uitvoering van het publieksonderzoek had iets weg van een militaire operatie en zou niet 
mogelijk zijn geweest zonder de hulp van vrienden, medepromovendi en betrokken studenten 
Kunsten, Cultuur en Media. Ik bedank mijn goede vrienden Herman Waterbolk, Yvonne 
Hilgenkamp en Nynke Toussaint. Herman relativeerde mijn bezorgdheid over het feit dat we 
toch echt geen enkele bezoeker mochten missen in onze benadering van het publiek (‚volgens 
mij gaat het goed‛), ook al had dit weinig resultaat. Yvonne bleek een schot in de roos en 
hengelde charmant doch daadkrachtig de ene na de andere deelnemer binnen en Nynke wist 
zelfs haar zusje Tekla over te halen mee te helpen. Medepromovendi Kim Joostens, Iwona 
Gusc, Els Degryse, Sjoerd-Jeroen Moenandar en Eelco van Es begrepen als geen ander de 
waarde van goed onderzoeksmateriaal en reisden verschillende malen met mij mee. De 
studenten Nanda Aris, Gary Blufpand, Lina Boom, Janneke de Haan, Simone Kleinhout, Job 
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Kwakman, Susanne Loeffen, Tatiana Pratley, Maartje Rietsema, Gitta Snijders, Annelot Tijs, 
Machteld Wiersma, Elsbeth Zanen en Antsje van der Zee zetten zich tot laat op de avond in 
‘voor de wetenschap en een kleine vergoeding’. Zelfs op de weg terug naar Groningen werden 
op de achterbank de deelnemerskaarten geteld en geordend zodat ik deze volgende dag zo snel 
mogelijk kon verwerken. Janneke, Simone, Tatiana, Maartje en Elsbeth hebben daarnaast een 
bijdrage geleverd aan het invoeren van de papieren enquêtes in het online-systeem. Ik ben 
Liesbeth Korthals Altes en Hans van Maanen dank verschuldigd voor de financiële bijdrage 
die zij beschikbaar stelden om deze werkzaamheden deels door anderen te kunnen laten 
uitvoeren. Tristan Teunissen van W3LAB ontwierp niet alleen ‘voor een vriendenprijsje’ het 
online- enquêtesysteem maar was ook altijd bereikbaar en bereid om aanpassingen te maken of 
meer servercapaciteit te genereren. Gitta Snijders maakte een analyse van de toneelproducties 
en Nynke Toussaint deed hetzelfde voor de dansproducties.  
 
Miranda Boorsma ben ik erkentelijk voor haar begeleiding in de eerste fase van het onderzoek 
waarin de theoretische fundamenten werden gelegd en de opzet van het publieksonderzoek 
vorm kreeg. Tijdens de uitvoering van het publieksonderzoek en het opzetten van de database 
bood zij de benodigde morele steun en praktische tips. De toename van het aantal 
respondenten werd door haar nauwgezet gevolgd, en zij kon bijna niet wachten tot het moment 
waarop de database gereed was. In juni 2007, een maand na de laatste voorstelling deden wij 
samen de eerste analyses. De ontlading en vreugde waren groot toen wij de verbanden 
ontdekten waar ik naar op zoek was. Opgetogen trok ik nog dezelfde maand met deze eerste 
resultaten naar een bijeenkomst van een klein jaar eerder opgerichte FIRT-werkgroep Theatre 
Architecture in Praag. Met dank aan de Stichting Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek die 
met een financiële bijdrage mijn deelname aan de werkgroep mogelijk maakte. 
Mijn dank gaat ook uit naar Marie-Louise Damen met wie ik niet alleen fijne gesprekken had, 
maar ook vanuit haar expertise als empirisch socioloog een eerste versie van het 
resultatenhoofdstuk becommentarieerde.  
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De gesprekken met Quirijn van den Hoogen over het onderzoek naar waarden dat binnen 
STEP (Project on European Theatre Systems) sinds 2005 is ontwikkeld en waar deze 
dissertatie onderdeel van uitmaakt, heb ik als zeer waardevol ervaren. Binnen STEP wordt het 
onderzoek naar waarden voortgezet.1 
Ik bedank ook mijn andere collega’s in de Oude Boteringestraat 34. Altijd (en nog steeds) 
voelde de Oude Boteringestraat als een vertrouwde plek waar ik rustig aan het werk kon, maar 
ook even de laatste ontwikkelingen, ontdekkingen en problemen bij een kop koffie kon 
bespreken. Twee stappen bij mij vandaan zat Linda Nijenhof, bij wie ik de deur platliep als ik 
weer eens iets had ‘ontdekt’, en waarmee ik vele gesprekken heb gevoerd over het doen van 
promotieonderzoek en wat de volgende stap zou zijn om tijd en geld vrij te maken. Dank ook 
aan mijn ganggenoten Peter de Ruiter en Dieuwertje Dekkers die mij als ik tussen mijn kamer 
en de printer heen en weer rende altijd een hart onder de riem staken. Later, toen ik naar boven 
verhuisde, had ik veel steun aan mijn kamergenoten Klazina, Kim en Jenniffer (‚zo drinken 
wij onze koffie‛). Zelfs toen de hele kamerinhoud inclusief promovendi een verdieping naar 
beneden verhuisde hebben zij in mijn afwezigheid mijn volledige archief veiliggesteld. Tijdens 
mijn zwangerschap voorzag de nieuwe promovenda en kamergenoot Hanka me van leuke 
weetjes en tips die afgewisseld werd met overpeinzingen aangaande publieksonderzoek. Ook 
dank aan mede-promovendi Iwona ‘aan de overkant’ en Francesco en Floris ‘op afstand’ voor 
het delen van ervaringen.  
 
Diegene die mijn ‘project’ vanuit de persoonlijke sfeer het meest nabij heeft meegemaakt is 
Edoardo. Toen hij zich net in Nederland had gevestigd begon ik aan mijn ‘grand tour’ langs 
Nederlandse theaters om de juiste gebouwen te selecteren. Samen deden we verschillende 
steden en theaters aan, waarbij we voorstellingen bezochten en de gebouwen in hun 
functioneren en hun esthetische kwaliteiten bespraken. Tijdens het publieksonderzoek het jaar 
                                                 

1 Zie bijvoorbeeld Quirijn Lennert van den Hoogen en Marlieke Wilders, ‚STEP on Stage: Studying Theater Systems in 
Glocal Contexts,‛ in Global Changes – Local Stages. How Theatre Functions in Smaller European Countries, red. Hans 
van Maanen e.a. (Amsterdam/New York: Rodopi, 2009), 527-537. 
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daarop fotografeerde hij de theaters in hun gebruik en was hij tevens chauffeur voor het ‘rode 
box-team’ op de vele lange ritten. In de eindfase van het onderzoek was hij de stok achter de 
deur (‚wanneer is het nu eens af‛) en nam hij het ontwerp en de opmaak van het boek voor zijn 
rekening. Niet in de laatste plaats ben ik Edoardo dankbaar dat hij zo liefdevol de zorg voor 
ons pas geboren dochtertje op zich nam, zodat ik met een gerust hart een eindspurt kon 
trekken. Ten slotte bedank ik Sanne Terpstra aan wie ik, nadat ze jaren het onderzoek van een 
afstandje had gevolgd, het boek en de correctie van de teksten kon toevertrouwen.  
 
Marline Lisette Wilders 
November 2011 
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INLEIDING 
 

Een bouwexplosie aan theatergebouwen  
Begin jaren negentig van de vorige eeuw is in Nederland na een kleine dip in de jaren tachtig, 
het begin van een hernieuwde toename in de bouwactiviteiten aan theaters te constateren. Ook 
in de tweede helft van de jaren negentig en begin deze eeuw wordt deze ontwikkeling 
doorgezet.1 Er is een aantal mogelijke oorzaken aan te wijzen voor deze plotselinge 
bouwexplosie. Een pragmatische verklaring is dat een groot deel van de bestaande gebouwen 
aan het begin van de jaren negentig eenvoudigweg verouderd is. Nederland kent een zeer 
uitgebreid distributienetwerk, met theaters in zowel grote en middelgrote steden als kleinere 
kernen, dat grotendeels in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog tot stand is 
gekomen. Onder invloed van het heersende spreidingsbeleid werden tussen 1956 en 1970 maar 
liefst 44 nieuwe theaters gebouwd, met een piek in de bouwactiviteiten in de tweede helft van 
de jaren zestig.2 Deze generatie gebouwen is na een gemiddelde levensduur van ca. dertig jaar 
aan vervanging of grootscheepse verbouwing toe.  

                                                 

1 Vanaf 1991 werden theatergebouwen gerealiseerd/verbouwd in onder andere Rijswijk (De Rijswijkse schouwburg, 
1991), Zoetermeer (Stadstheater, 1992), Gouda (Goudse schouwburg, 1992), Hoofddorp (Schouwburg De Meerse, 1992), 
Den Haag (Theater aan het Spui, 1993), Barendrecht (Theater het Kruispunt, 1994), Amersfoort (De Flint, 1994), 
Leeuwarden (De Harmonie 1995), Breda (Chassé Theater, 1995), Deventer (Schouwburg de Leeuwenbrug, 1995), 
Emmeloord (’t Voorhuys, 1995), Waalwijk (Cultureel Centrum de Leest, 1996), Amsterdam (Het Compagnietheater, 
1997), Delft (Stadstheater De Veste, 1996), Uden (Theater Markant 1996), Veghel (De Blauwe Kei, 1997), Schiedam 
(Theater aan de Schie, 1998), Zaanstad (Zaantheater, 1998), Capelle aan de Ijssel (Isala Theater, 1999), Maastricht 
(Derlon Theater, 1999), Nijmegen (Lux, 2000), Alkmaar (Theater de Vest, 2000), Tiel (Schouwburg Agnietenhof, 2000), 
Amstelveen (Schouwburg Amstelveen, 2001), Rotterdam (Luxor Theater, 2001), Hengelo (Rabotheater, 2001), Terneuzen 
(Scheldetheater, 2001), Groningen (Martini Plaza, 2002), Haarlem, (Toneelschuur, 2003), Goes (Theater De Mythe, 
2003), Hoorn (Schouwburg Het Park, 2004), Spijkenisse (Theater De Stoep, 2005), Alphen aan de Rijn (Theater 
Castellum, 2005), Zwolle (De Spiegel, 2006), Almere (schouwburg Almere, 2007), Lelystad, (Theater Agora, 2007), 
Amsterdam, (De Melkweg, 2008).  
2 Zie Hans van Maanen, Het Nederlandse toneelbestel van 1945 tot 1995 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 
1997), 101, 103. In de jaren zeventig werden er nog dertig theaters bijgebouwd, waarvan veertien tussen 1971 en 1975 en 
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Daarnaast worden in Nederland vanaf halverwege de jaren tachtig gebouwen met een culturele 
functie, en dus ook theatergebouwen, actief ingezet als middel tot en aanjager van stedelijke 
vernieuwing. Binnen een ontwikkeling die ook wel ‘de creatieve stad’ wordt genoemd, worden 
aan culturele voorzieningen tevens gunstige economische, sociale, stedenbouwkundige en 
culturele effecten toegeschreven.3 Cultuur en de daarbij behorende culturele voorzieningen 
worden bewust ingezet om de concurrentiepositie van steden te behouden en te versterken. De 
rol van de architectuur van de nieuw gerealiseerde gebouwen speelt daarin een grote rol en 
krijgt veel aandacht. De bouw van culturele voorzieningen wordt in eerste instantie geïnitieerd 
op politiek niveau waarbij de gemeentelijke overheid vaak de opdrachtgever is. Vanuit de visie 
van de opdrachtgever zijn de effecten van gebouwen met een culturele functie op 
stedenbouwkundig, economisch, sociaal en cultureel niveau interessant en in gemeentelijke 
beleidsstukken, effectstudies en onderzoeksrapporten wordt hier dan ook veelvuldig aandacht 
aan besteed.  
 
Wat echter bij de bestudering van de inzet van theatergebouwen bij stedelijke vernieuwing of 
als onderdeel van het ‘creatieve stad’-concept opvalt, is dat vrijwel geen aandacht wordt 
besteed aan de meest primaire functie van het gebouw: het met elkaar in contact brengen van 
podiumkunstenaars en publiek. Daarentegen wordt in de theaterwereld zelf, de bouwboom wel 
vergezeld door een hernieuwde discussie over hoe het contemporaine en toekomstige 
theatergebouw eruit zou moeten zien, waarbij nader ingegaan wordt op de specifieke 
kunstdistributiefunctie. Aan deze discussie nemen zowel theatertheoretici, theatermakers, 
architecten, schouwburgdirecteuren als beleidsmakers deel. Deze discussie vormt de 
aanleiding voor dit onderzoek.  
 
 

                                                                                                                                                         

zestien tussen 1976 en 1980, maar begin van de jaren tachtig neemt de bouwwoede af met slechts vier gerealiseerde 
gebouwen tussen 1981 en 1985 en twaalf tussen 1986 en 1990. Ibid.,187, 188.  
3 Zie bijvoorbeeld Richard Florida, The Rise of the Creative Class (New York: Basic Books, 2002).  
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Het nieuwe theaterontwerp 
In het ontwerp van de nieuw gerealiseerde gebouwen tussen midden jaren negentig van de 
vorige en het begin van deze eeuw, is een aantal terugkerende concepten te ontdekken, dat 
vaak gepaard gaat met omschrijvingen als ‘transparant’ en ‘feestelijk’. Na de jaren zestig en 
zeventig waarin het theatergebouw vooral laagdrempelig en vooral niet elitair diende te zijn, 
wordt in het theaterontwerp hernieuwd aansluiting gezocht bij de primaire functie van het 
gebouw: de theatergebeurtenis. Het theaterbezoek is een feestelijk gebeuren, een belevenis, een 
ontmoeting tussen acteurs en publiek en tussen toeschouwers onderling. Het theaterontwerp 
dient de gehele theatergebeurtenis te ondersteunen, want de theaterervaring vindt niet alleen in 
de zaal plaats. Dat we te maken hebben met een theater dient derhalve tot uitdrukking te 
komen in het totaalontwerp van het gebouw: de zaal, secundaire ruimten en het exterieur. Bij 
het ontwerp van de nieuwe theaters ontstaat een hernieuwde aandacht voor de sfeer van het 
gebouw, waarbij zich een discussie ontspint met twee tendensen. Enerzijds dient het gebouw in 
haar exterieur al te laten zien dat ‘hier iets te doen is’, waarbij het theatrale ‘naar buiten komt 
sijpelen’.4 Anderzijds wordt gewezen op de noodzaak om de zaal zelf ook een eigen karakter te 
geven, in plaats van hem als een ‘zwarte doos’ of black box te ontwerpen. 
 
Al in het begin van de jaren negentig is er een lijn in de nieuwe ontwerpen te ontdekken die 
zich onderscheidt van wat er in voorgaande periodes gerealiseerd werd. Architectuurjournalist 
Olof Koekebakker spreekt van een nieuw archetype dat hij als volgt omschrijft:  
 

het hermetische gebouw dat een theater uiteindelijk is, opent zich door 
middel van een foyer met glazen wanden, die het beeld van het 
uitgaanspubliek prijsgeven aan de stad buiten. De foyer is geen afzonderlijk 
vertrek, maar een open ruimte die rechtstreeks toegang geeft tot de zaal; 
afzonderlijke gangen zijn overbodig. Ook de trappen maken deel uit van de 

                                                 

4 Deze beeldspraak wordt gebruikt door Wortmann. Zie Arthur Wortmann, ‚Theater in de architectuur,‛ Archis 5 (mei 
2003): 40. Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.1.  
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foyer; ze zijn een belangrijk attribuut in het voor- en tussenprogramma 
waarin het publiek zichzelf vermaakt. In de negentiende eeuw zag het theater 
er nog uit als een gewoon, zij het statig gebouw. Tegenwoordig laten het 
geanimeerde publiek achter de hoge vensters van de foyer en het abstracte 
baken van de toneeltoren geen twijfel: dit is een theater. 5 

 
In de jaren negentig werden mede naar aanleiding van de doorzettende bouwboom een tweetal 
congressen over theaterarchitectuur georganiseerd; in 1994 (Architectuurcongres Allemaal 
Theater) en 1998 (Van Ideaal Tot Theater). Twee jaar later, in 2000, vond een internationaal 
symposium (Theaters van de toekomst) plaats.  
 
Op het Architectuurcongres Allemaal Theater werd een groeiende aandacht voor het publiek 
en de publieksruimten in het theaterontwerp geconstateerd. Er werd vastgesteld dat de 
theatergebeurtenis, het naar het theater gaan, weer een centrale plaats begon in te nemen en 
gepaard ging met een herbezinning op het belang van atmosfeer en ambiance. Bovendien stond 
de interactie tussen toneel en zaal en de onderlinge betrokkenheid van de bezoekers nu volop 
in de belangstelling, na een periode waarin met name over technische aspecten (zoals 
zichtlijnen en toneeldimensies) was gesproken.6  
Twee van de belangrijkste theoretici op dit terrein die op het congres Allemaal Theater 
spraken, zijn theaterarchitect Iain Mackintosh en theaterwetenschapper Peter Eversmann. 
Mackintosh stelt dat theaterarchitectuur vooral in staat moet zijn om energie van het podium de 
zaal in te sturen en terug te ontvangen en daarmee het publiek een actieve rol te geven. Bij de 
bouw van een nieuw theater zou dus in eerste instantie over de rol van het publiek nagedacht 
moeten worden. Hij pleit daarbij voor niet al te grote theaters, omdat daar eerder het contact 

                                                 

5 Olof Koekebakker, ‚Theaterarchitectuur nu. Making Space/recent theatre architecture,‛ Items 12, nr. 5/6 (1993): 50. 
6 Arthur Sonnen, ‚Voorwoord,‛ in Architectuurcongres Allemaal Theater. 9 september 1994 Den Haag, red. Karin 
Herwijnen en Arthur Sonnen (Amsterdam: Stichting Het Theaterfestival, 1994), 9 en Homme Siebenga, 
‚Theaterarchitectuur streeft naar sfeer,‛ Haarlems Dagblad, 13 september, 1994.  
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tussen podium en publiek verloren gaat. Daarnaast is theater iets dat voortdurend in beweging 
is en het bouwen voor de eeuwigheid lijkt hem daarom onzinnig.7  
Als reactie op de aanhoudende vraag van theatermakers naar black boxes, benadrukt Peter 
Eversmann dat een ‘neutrale’ ruimte semiotisch gezien niet bestaat. Ook al zijn allegorische 
schilderingen uit de moderne zaal verwijderd, een theatergebouw geeft altijd concreet vorm 
aan de positie en functie van het toneel binnen een bepaalde cultuur. Zelfs een lege zwarte 
doos geeft uitdrukking aan een idee over theater. Zo geeft in het geval van de moderne black 
box, de aanwezige technologie uitdrukking aan het geloof in de maakbaarheid van de wereld, 
of dit nu die van het toneel of daarbuiten is. Eversmann verwijt architecten dat zij hun 
verantwoordelijkheid niet nemen wanneer zij de discussie en het ontwerp van toneel en 
auditorium overlaten aan theaterdirecteuren en technisch adviseurs; zij zullen architecten 
vooral vragen om neutrale ruimten te ontwerpen. Ook theatermakers zelf geven de voorkeur 
aan neutrale ruimten en zijn daarmee eveneens debet aan de aanhoudende vraag naar flexibele 
black boxes. De vraag naar neutrale ruimten kent volgens Eversmann meerdere oorzaken. Ten 
eerste de algemene minachting en verwaarlozing van het publiek tijdens de voorstelling; beide 
culturele uitingen die een oorsprong hebben in de negentiende eeuw. In deze periode trok de 
acteur zich steeds meer terug achter de toneellijst en werd het auditorium verduisterd, 
waardoor de aandacht verschoof van het publiek naar het toneel en de voorstelling. Een tweede 
oorzaak ligt in de nadruk die op technische aspecten wordt gelegd, waarbij zichtlijnen, 
akoestiek en zitcomfort de belangrijkste criteria lijken. Aan andere (niet-technische) 
kwaliteiten van de architectuur die de theatrale ervaring beïnvloeden, wordt volgens 
Eversmann voorbijgegaan.8 Om het contact tussen spelers en publiek weer te optimaliseren, 
stelt Eversmann het volgende voor:  
 

                                                 

7 Iain Mackintosh, ‚What is the purpose of theatre architecture?‛ in Architectuurcongres Allemaal Theater. 9 september 
1994 Den Haag, red. Karin Herwijnen en Arthur Sonnen (Amsterdam: Stichting Het Theaterfestival, 1994), 24-29. 
8 Peter Eversmann, ‚De andere wereld van het theater,‛ in Architectuurcongres Allemaal Theater. 9 september 1994 Den 
Haag, red. Karin Herwijnen en Arthur Sonnen (Amsterdam: Stichting Het Theaterfestival, 1994), 17-19. 
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We bouwen vanaf nu weer gewoon theaters. Structuren die bedoeld zijn voor 
spelers en publiek en een meervoudige communicatie bevorderen in plaats 
van een passief publiek dat lijdzaam de voorstelling ondergaat. Theaters die 
zich er rekenschap van geven dat ze inderdaad een ‘andere wereld’ 
verbeelden. Een wereld waarin niet alleen de acteurs maar ook de 
toeschouwers kunnen spelen.9     

 
Tijdens het congres Van Ideaal Tot Theater in 1998 noemt Eversmann een aspect waar 
Mackintosh op het Architectuurcongres Allemaal Theater in 1994 ook reeds aan refereerde:  
 

het probleem van het vergankelijke, transitoire, vloeiende, steeds zich 
veranderende en in beweging zijnde theater versus een vaste, permanente, 
statische structuur die vaak toch als een monument, een stedelijk landmark 
gezien wordt – zo niet voor de eeuwigheid gebouwd dan toch voor iets dat 
als het even kan er dicht in de buurt komt.10  

 
Deze tegenstelling tussen een permanent gebouw en een kunstvorm die voortdurend in 
beweging is, is volgens Eversmann een fundamenteel probleem voor theaterarchitectuur en 
komt tot uiting in het gegeven dat theatergebouwen constant verbouwd, gewijzigd en 
vernieuwd worden, volgens steeds wisselende inzichten.  
Daarnaast signaleert Eversmann het dilemma van de vaste theaterbezoeker die bekend is met 
het theatergebouw versus ‚de behoefte die kunstbeschouwers hebben om de status quo te 
doorbreken, om iets nieuws mee te maken, om verrast te worden – kortom: (…) de behoefte 
aan avontuur‛. De balans tussen vertrouwdheid en verrassing kan ingevuld worden door het 
nieuwe en onbekende te zoeken in de voorstelling, terwijl het gebouw stabiliteit en veiligheid 
                                                 

9 Ibid., 19.  
10 Peter Eversmann, ‚Het ideale theater bestaat,‛ in Verslag van het symposium ‚Van Ideaal tot Theater‛ gehouden op 2 
november 1998 Theater aan de Schie, Schiedam, samenst. Eric Alexander, Rob Logger, Renate Meijer en Nathalie 
Wevers (Amsterdam: Stichting OISTAT-Nederland, 1999), 39.  
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moet bieden. Eversmann is echter van mening dat dan aan enkele zaken voorbij wordt gegaan, 
namelijk:  
 

hoezeer de totale ruimte en de voorstelling in de beleving van de 
toeschouwer met elkaar zijn verbonden en ook aan het feit dat de 
theatermakers in de twintigste eeuw meer en meer die totale ruimte als 
theatraal (expressie)middel zijn gaan gebruiken.11         

 
Een derde spreker op het congres in 1994 is PvdA Tweede Kamerlid en oud-directeur van het 
Nederlands Architectuurinstituut (van 1990-1994) Adri Duivesteijn. Duijvesteijn pleit voor het 
doorbreken van de ruimtelijke scheiding die er volgens hem bestaat tussen de theaterzaal en de 
rest van de wereld. Een theatergebouw zou door middel van zijn architectuur aan de stad 
moeten laten zien wat er binnen gebeurt, en zo het theater opnemen in de stad en de stad in het 
theater. Ook Duijvesteijn signaleert het probleem dat ontstaat wanneer de architect van een 
theatergebouw zich gedwongen ziet zich te beperken tot het exterieur en de foyer, terwijl de 
zaal zelf een anonieme ruimte dient te zijn. Volgens hem is het echter wel goed mogelijk om 
een voldoende flexibele ruimte te scheppen die tegelijkertijd een eigen identiteit heeft. Hij 
wijst op het gegeven dat veel theatergezelschappen hun eigen huis willen en daar bestaande 
gebouwen voor kiezen die niet oorspronkelijk voor theater bedoeld zijn. Ondanks alle nadelen 
kan een gebouw zolang het een duidelijke eigen identiteit heeft, een vruchtbare spanning 
tussen theater en architectuur opleveren, doordat de architectuur een waarde heeft die 
gelijkwaardig is aan die van de theaterfunctie. De scheiding tussen theaterzaal en omliggende 
ruimten, inclusief foyer, exterieur en de stad, zou daarom opgeheven moeten worden. Het 
gebouw zou daartoe open en uitnodigend moeten zijn, wervend, lokkend, als een podium voor 
de stad.12  
                                                 

11 Ibid., 40. 
12 Adri Duivesteijn, ‚Waar theater en architectuur elkaar ontmoeten,‛ in Architectuurcongres Allemaal Theater. 9 
september 1994 Den Haag, red. Karin Herwijnen en Arthur Sonnen (Amsterdam: Stichting Het Theaterfestival, 1994), 62-
64. 
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Het theater kan soms een plaats van bezinning en genot zijn, maar op andere 
momenten moet het een arena durven zijn, volledig betrokken bij de stad. 
Besloten en open, binnen en buiten: architectuur en theater zijn daarbij 
elkaars bondgenoten.13  

 
Voor het symposium Theaters van de Toekomst in 2000 werd een aantal inzichten uit de 
eerdere congressen als basis genomen:  
 

De gewenste relatie tussen de podiumkunstenaar en het publiek bepaalt in 
eerste instantie de kern van het theatergebouw. Een goede zaal brengt de 
optimale communicatie tot stand tussen deze twee groepen. De technische 
ondersteuning die nodig is voor de optimale presentatie bepaalt daarna 
wezenlijk de inrichting van het gebouw. De belevingswaarde van de 
omgevende ruimtes van de theater- of concertzaal en de relatie tussen het 
gebouw en de stad worden veelal door de kwaliteit van de vormgeving 
bepaald. Zo ontstaan er veel theaters of concertzalen als beeldbepalende 
gebouwen in een stedelijke samenleving.14 

 
De organisatoren van het symposium Theaters van de Toekomst, poogden tot een eenduidig 
beeld van het ideale theatergebouw te komen. Zoals wel viel te voorspellen werd (mede door 
de uiteenlopende achtergrond van de deelnemers aan het symposium) dit doel niet bereikt, 
maar in de uitspraken van theatermakers, architecten, vormgevers (waaronder technici) en 
beleidsmakers komt wel een aantal terugkerende (soms tegenstrijdige) elementen naar voren. 

                                                 

13 Ibid., 64.  
14 Freek van Duijn, ‚Klassieke lijnen en nieuwe ontwikkelingen,‛ in Theaters van de Toekomst, red. Eric de Ruijter 
(Amsterdam: Stichting Erasmusprijs 2000 ’s Hertogenbosch en Stichting Praemium Erasmianum, 2001), 9. Freek van 
Duijn, toenmalig directeur van de Musis Sacrum/Schouwburg Arnhem, was voorzitter van de stuurgroep die het 
symposium Theaters van de Toekomst organiseerde.  
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De organisatie van het symposium heeft ter voorbereiding hiervan een serie gesprekken en 
interviews gehouden. De belangrijkste opvattingen die hierin naar voren kwamen, zijn 
hieronder kort samengevat.15  
 
Ten eerste hebben de uitspraken veelvuldig betrekking op interactie, zowel tussen 
toeschouwers onderling als tussen publiek en podiumkunstenaars. Uitspraken van vormgevers 
hierover zijn simpelweg samen te vatten als: ‚Theater is communicatie.‛ Theatermakers zeiden 
over de toenmalige situatie: ‚Theater is communicatie: wat je wilt bereiken bepaalt de 
locatiekeuze‛, en zagen voor de toekomst: ‚Theater wordt three way-communicatie: spelers, 
toeschouwers, omgeving.‛ Het sociale aspect in de interactie werd tevens door hen benadrukt: 
‚Een theatergebouw is primair een sociale ontmoetingsplaats, en niet een land mark voor de 
omgeving‛, en ‚van cultuurtempel naar ontmoetingsplaats‛. Ook beleidsmakers zagen deze 
sociale functie als een centraal element: ‚Een theatergebouw is bij uitstek een sociale 
ontmoetingsplaats: zien en gezien worden.‛ Zij stellen verder: ‚Het traditionele theatergebouw 
krijgt een andere functie en andere gebouwen zullen theatergebouw worden. Het gaat om de 
social space‛, en ‚Theatergebouwen worden steeds meer een sociale en culturele 
ontmoetingsplaats‛. De sociale functie zou dus volgens beleidsmakers zelfs de overhand 
kunnen krijgen. Architecten vertalen de sociale component naar een ontwerpopgave: ‚Comfort 
moet voor alle partijen in het theatergebouw, steeds meer en meer: nog meer 
ontmoetingsplek.‛  
Sommige van voorgaande uitspraken verwijzen al naar de rol die het gebouw speelt in de 
gewenste interactie. Architecten stellen met betrekking tot het gebouw en de rol van het 
publiek: ‚Gebouw wordt belangrijker als locatie en draagt daardoor steeds meer bij aan de 
beleving‛ en ‚Een theatergebouw moet technisch perfect zijn en geen ruimte nemen maar 
ruimte geven‛. Theatermakers noemen de amusementsfunctie van theater: ‚Theaterbezoek is 

                                                 

15 Zie voor alle uitspraken: Ben Pluijmers en Margriet Kapteijns, ‚Meningen van theatermakers, architecten, vormgevers, 
beleidsmakers en vertegenwoordigers van nieuwe media,‛ in Theaters van de Toekomst, red. Eric de Ruijter (Amsterdam: 
Stichting Erasmusprijs 2000 ’s Hertogenbosch en Stichting Praemium Erasmianum, 2001), 111-116. 
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avondje uit‛, en benadrukken de toegankelijkheid van het toekomstige theater voor het 
publiek: ‚Theater wordt open, transparant, heet je welkom.‛ Beleidsmakers wensen voor de 
toekomst een ‚Verrassend aanbod, verrassend gebouw voor verrast publiek‛ en stellen: 
‚Theater wordt een culturele supermarkt.‛ 
                                                                                                                                                                                                  
De organisatoren van het symposium ten slotte, hebben met betrekking tot het ideale 
theatergebouw uit de interviews een aantal aspecten gedestilleerd.16 Het ideale theatergebouw 
is: 

 primair esthetisch; 
 een verrassend gebouw (met verrassend aanbod en verrast publiek); 
 zichtbaar, transparant en met een goed gastheerschap; 
 een gebouw dat ruimte geeft en niet neemt; 
 intiem, geschikt voor echte communicatie; 
 een culturele supermarkt: breed aanbod, flexibel, servicegericht en multifunctioneel; 

 
Een van de theatermakers die het derde punt ondersteunt is regisseur Johan Simons. Hij is van 
mening dat het exterieur van een gebouw iets over het interieur moet zeggen. Hij vraagt zich 
af:  
 

Waarom speelt bijvoorbeeld de toneelkunst, die in het goede geval reflecteert 
over de moderne hedendaagse maatschappij, zich altijd af in zo’n donkere 
bunker die het leven buitensluit? De bakstenen muren hoog opgetrokken. Ik 
praat van binnen naar buiten omdat ik denk dat het noodzakelijk zal zijn de 
binnenkant met de buitenkant te verbinden. Een gebouw moet zijn functie 
prijsgeven. Ik vind tot nu toe de architectuur van de schouwburgen 
traditioneel, terwijl het er toch om gaat niet alleen het traditionele publiek 

                                                 

16 Zie voor het volledige overzicht: Pluijmers en Kapteijns, ‚Meningen van theatermakers, architecten, vormgevers, 
beleidsmakers en vertegenwoordigers van nieuwe media,‛ 115. 
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over de drempel te krijgen, maar ook nieuwe groepen. Nieuwe groepen, die 
door de openheid van het gebouw – en dan niet alleen in zijn architectuur, 
maar ook in zijn bedrijfsvoering – naar binnen willen.17      

 
Onderzoeksvraag 

Op basis van deze korte verkenning van de discussie in de jaren negentig en 2000, laat zich de 
vraag stellen welke invloed het karakter van deze nieuwe theaterruimten daadwerkelijk op de 
ervaring van de theaterbezoeker heeft. In hoeverre brengt een transparant en feestelijk 
onderkomen inderdaad een andere theaterervaring teweeg dan theatergebouwen die op andere 
uitgangspunten gestoeld zijn? Aan deze vraag ligt een algemenere vraag ten grondslag: Wat is 
de invloed van de architectuur van het theatergebouw op de theaterervaring?  
 
Deze hoofdvraag valt uiteen in drie deelvragen: 

1. Is er aantoonbaar invloed van de architectuur van het theatergebouw op de 
theaterervaring? 

2. Waaruit bestaat de (eventuele) invloed van de architectuur van het theatergebouw op de 
theaterervaring? 

3. Hoe komt de (eventuele) invloed van de architectuur van het theatergebouw op de 
theaterervaring tot stand? 

 
De onderhavige studie tracht deze vraag te beantwoorden aan de hand van publieksonderzoek. 
De keuze voor publieksonderzoek komt voort uit de wens om onderzoeksresultaten te 
verkrijgen die betrekking hebben op hedendaagse en specifieke theatergebeurtenissen: welke 
theaterervaringen worden gerealiseerd bij een bepaald type voorstelling onder een bepaald 
publiek in bepaalde theatergebouwen die op dit moment in gebruik zijn? De keuze voor de 
gebouwen is ingegeven door de hierboven geschetste discussie en een typering van dit nieuwe 

                                                 

17 Johan Simons, ‚Het tijdelijke theater,‛ in Theaters van de Toekomst, red. Eric de Ruijter (Amsterdam: Stichting 
Erasmusprijs 2000 ’s Hertogenbosch en Stichting Praemium Erasmianum, 2001), 101. 
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theatergebouw. Door het publieksonderzoek grootschalig aan te pakken kunnen op basis van 
de resultaten algemenere uitspraken worden gedaan aangaande de invloed van de architectuur 
van het theatergebouw op de theaterervaring. Voorbereidend op dit empirisch onderzoek vindt 
een theoretische studie plaats.  
 

Theaterarchitectuur en publieksonderzoek 
Alvorens de methode en structuur van het onderzoek verder uiteen te zetten volgt een nadere 
verkenning van het onderwerp theaterarchitectuur om een context te bieden voor de 
onderzoeksvraag en te bepalen wat er reeds voorhanden is. Welk type studies over 
theaterarchitectuur zijn beschikbaar en waardoor worden deze gekenmerkt? Bij deze 
verkenning valt op dat er weinig verschenen is dat betrekking heeft op de onderhavige 
onderzoeksvraag. De studies die zich (al is het slechts zijdelings) bezighouden met de invloed 
van theaterruimte op de theaterervaring door middel van publieksonderzoek zijn zelfs op een 
hand te tellen en vaak blijft het theatergebouw onderbelicht. Zo gaat Caldwell in A quantitive 
investigation of audience response to theatrical settings (1981) in op de verschillen in 
perceptie van scenografie door leken en theaterdeskundigen, maar laat hij verdere bestudering 
van het (theater)gebouw achterwege. Gourdon daarentegen analyseert in de studie Théâtre, 
public, perception (1984) op basis van zowel vragenlijsten als interviews onder andere de 
samenstelling van het publiek, bezoekmotivatie, publieksparticipatie en waardering van 
verschillende aspecten aangaande een aantal voorstellingen die werden opgevoerd begin jaren 
zeventig in Parijs en gaat beknopt in op de beleving en waardering van de theaterruimte waar 
de voorstellingen plaatsvonden, waarbij ook het gebouw in ogenschouw wordt genomen. 
Een belangrijke Nederlandse bron is de studie De ruimte van het theater van Eversmann 
(1996). In dit proefschrift ontwikkelt Eversmann een classificatiemodel voor de beschrijving 
van theaterruimten gebaseerd op de structuur (relatie tussen toeschouwer en enscenering, 
variërend van frontaal tot environmental) en het gebruik van de ruimte (illusie versterkend of 
het hier-en-nu benadrukkend). Dit model koppelt hij aan de fysieke activiteit en gevoelens van 
empathie versus distantie van de toeschouwer, factoren die aldus Eversmann van invloed zijn 

http://picarta.pica.nl/DB=2.41/SET=15/TTL=3/CLK?IKT=4&TRM=The%CC%81a%CC%82tre,
http://picarta.pica.nl/DB=2.41/SET=15/TTL=3/CLK?IKT=4&TRM=public,
http://picarta.pica.nl/DB=2.41/SET=15/TTL=3/CLK?IKT=4&TRM=perception
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op de ervaring van de toeschouwer. Vervolgens relateert hij deze factoren aan het concept van 
het dubbele theaterbewustzijn.18 Eversmann komt zodoende tot een model waarin de 
samenhang tussen de verschillende variabelen (structuur en gebruik van de ruimte, fysieke 
activiteit, empathie, distantie en dubbel theaterbewustzijn) wordt weergegeven. Het precieze 
effect van de structuur en het gebruik van de ruimte kan Eversmann echter niet vaststellen, 
mede doordat er ook allerlei andere factoren zoals voorstellings- en publiekskenmerken een rol 
spelen. De veronderstelde effecten van de theaterruimte worden vervolgens gepositioneerd 
binnen een meer algemene theorie met betrekking tot het kijken naar theatrale producten, 
opgebouwd rond de dichotomie van een non-fictie manier van kijken en een esthetische manier 
van kijken. Duidelijk wordt dat er veel tegengestelde factoren inwerken op de receptie en 
eenduidige effecten niet zo maar bepaald kunnen worden. Eversmanns conclusies hebben in 
essentie betrekking op de invloed van de structuur en het gebruik van de ruimte op een non-
fictie manier van kijken versus een esthetische manier van kijken. Hij baseert zijn conclusies 
op het door hem uitgevoerde publieksonderzoek waarin hij de verschillende relaties binnen het 
zojuist genoemde model toetst. Behalve een aantal interessante theoretische concepten en 
handreikingen levert Eversmanns onderzoek echter weinig concrete conclusies op die als basis 
kunnen dienen voor het voorliggende onderzoek. Dat heeft vooral te maken met verschillen in 
vraagstelling en invulling van de begrippen theaterruimte en theaterervaring. Terwijl 
Eversmann zich richt op de structuur en het gebruik van de theaterruimte en de effecten ervan 
onderzoekt in termen van verschillende kijkhoudingen, is het onderhavige onderzoek gericht 
op de effecten van de architectuur van het theatergebouw en wordt de publieksbeleving 
uitgedrukt in termen van gerealiseerde waarden (zie methode en structuur van het onderzoek). 
Bovendien is Eversmanns publieksonderzoek uitgevoerd bij voorstellingen die plaatsvonden in 
zogenaamde ‘found spaces’, theaterruimten die oorspronkelijk niet een theaterfunctie hadden, 
terwijl de hier voorliggende studie zich expliciet richt op theatergebouwen die wel als zodanig 
zijn ontworpen.  
 

                                                 

18 Over dit begrip meer in hoofdstuk 3 van deze studie. 
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Beknopt overzicht van bestaande studies over theaterarchitectuur 
Hoewel er dus weinig studies voorhanden zijn die de relatie tussen theaterruimte en 
theaterervaring aan de orde stellen, bestaan er in ruime mate andersoortige studies aangaande 
het (voornamelijk westerse) theatergebouw.19 Allereerst zijn er studies die de geschiedenis en 
ontwikkeling van het theatergebouw van de Griekse oudheid tot in de twintigste eeuw of een 
deel van deze geschiedenis in kaart brengen.20 De Nederlandse situatie wordt uiteengezet in 
Theaters in Nederland sinds de zeventiende eeuw (Logger e.a. 2007). Een ander bijzonder 
Nederlands voorbeeld is Een circus van steen door van Rooy (1996), dat op overzichtelijke 
wijze in vogelvlucht de geschiedenis van het theater (en circusgebouw) bespreekt, ter inleiding 
op een nadere bestudering van Theater Carré in Amsterdam. In het beroemde A history of 
building types (1976) schetst Pevsner in het hoofdstuk dat gewijd is aan theaters, de 
geschiedenis van het theatergebouw vanaf de Italiaanse renaissance, het moment waarop het 
theater zich verplaatst van de openbare marktplaats naar de prinselijke paleizen. Zeker 
vermeldenswaardig is ook Theatre Design van Izenour (1977), waarin hij in het eerste deel van 
deze zeer uitgebreide studie het theaterontwerp van 300 voor Christus tot 1975 bespreekt en 
daarbij specifieke aandacht besteedt aan aspecten als zicht, akoestiek, theatertechniek en 
zitplaatsen in het auditorium.  
Daarnaast is veel onderzoek verricht dat zich beperkt tot een bepaalde historische periode of 
een bepaald geografisch gebied.21 Zo beschrijft Leacroft (1973) de ontwikkeling van het 
theatergebouw vanaf de middeleeuwen tot het begin van de twintigste eeuw in Engeland.  
Ook bestudering van het werk van een bepaalde architect of school heeft regelmatig plaats. 
John Orrell (1985) onderzoekt de theaters van de hand van Inigo Jones en zijn leerling John 
Webb in het zeventiende-eeuwse Engeland. Een recenter en Nederlands voorbeeld is De 
theaters van Herman Hertzberger, waarin de visie van Hertzberger over het ontwerpen van 
theaters wordt verwoord en de zestien theaters die Hertzberger tussen 1973 en 2005 ontwierp 
                                                 

19 Zie ook de bespreking van voorhanden zijnde literatuur door Eversmann (1996), 107-119. 
20 Zie bijvoorbeeld Southern (1961), Mullin (1970), Tidworth (1973), Leacroft en Leacroft (1984), Breton (1989) en 
Carlson (1991). 
21 Zie bijvoorbeeld Lawrenson (1986), Izenour (1992) en Steele (1996). 
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zijn gedocumenteerd.22 Terwijl theaterwetenschappelijke studies de transformatie van het 
theatergebouw of de theaterruimte veelal bespreken tegen de achtergrond van de betreffende 
theaterpraktijk,23 staan in architectuur(-historische)studies de ruimtelijke transformaties 
centraal, waardoor ook grotere aandacht bestaat voor visuele bewijsvoering in de vorm van 
plattegronden, doorsneden en axiomatrieën die de ruimtelijke ontwikkeling van het bouwtype 
duidelijk in kaart moeten brengen.24 Bovendien is er in deze tweede categorie meer aandacht 
voor de theatertechnische aspecten.  
 
Historische monografieën hebben vaak tot doel om een bepaald theater te reconstrueren, 
waarbij tot in detail ligging, afmetingen, volume, plattegrond en opstand in kaart worden 
gebracht, vaak op basis van archeologische vondsten en historisch beeldmateriaal zoals 
kaarten, etsen en schilderingen. Geliefd onderwerp zijn theaters uit de Griekse en Romeinse 
oudheid en theaters uit de Engelse renaissance. Een voorbeeld is het in 1983 verschenen The 
Quest voor Shakespeare’s Globe, waarin John Orrel op gedetailleerde wijze de afmetingen, het 
grondplan en de zitcapaciteit van de tweede Globe in Londen (1614) tracht te reconstrueren. 
Dat het daarmee met de studie naar The Globe (de eerste en de tweede) nog niet gedaan was, 
bewijzen de vele studies die sindsdien zijn verschenen over dit theater.25 Een ander veel 
bestudeerd historisch theater is het Teatro Olimpico (Vicenza, 1585).26 In dit geval gaat het 
niet om reconstructies, aangezien het theater behouden is gebleven. Naast nauwkeurige 
beschrijvingen van ligging, ontwerp, gebruik van perspectief en ornamentering, is onderzocht 
op welke bronnen Palladio zich baseerde bij dit theaterontwerp naar Romeins voorbeeld.  

                                                 

22 Arthur Wortmann, De theaters van Herman Hertzberger (Rotterdam: Uitgeverij 010, 2005). Het betreffen zestien 
theaters, waarvan vier uitgevoerde ontwerpen voor nieuwbouw, één uitbreiding/renovatie, één bibliotheek met daarin een 
concertzaal, één voorlopig ontwerp, zeven prijsvraag ontwerpen, en twee (haalbaarheids)studies.  
23 Zie bijvoorbeeld Southern (1961), Joseph (1968) en Lawrenson (1986). 
24 Zie bijvoorbeeld Leacroft (1973), Izenour (1977), Leacroft en Leacroft (1984) en Izenour (1992). 
25 Zie onder andere Gurr en Orrel (1989) en Mulryne en Shrewing (1997).  
26 Zie bijvoorbeeld Oosting (1981) en Deborre (1996). 
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In de jaren negentig en aan het begin van deze eeuw verschenen in Nederland verschillende 
monografieën ter gelegenheid van de opening van bijzondere theatergebouwen, zoals bij het 
Chassé Theater in Breda, Het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam, de Toneelschuur in 
Haarlem en Castellum in Alphen aan den Rijn gebeurde.27 Rijkelijk geïllustreerd met foto’s, 
situatie- en ontwerptekeningen, plattegronden en doorsneden, gaan deze werken in op de 
ontstaansgeschiedenis van het gebouw, met aandacht voor het culturele en politieke klimaat in 
de betreffende stad, de stedenbouwkundige inbedding en de architectuur van het gebouw, de 
visie van de architect, het ontwerp- en bouwproces, de constructie, het programma, het 
karakter van de publieksruimten en de zalen (prosceniumtheater, vlakke vloer of flexibel), de 
akoestiek en de theatertechniek.  
 

De relatie tussen theaterarchitectuur en theaterpubliek in de geschiedenis 
In het zojuist beschreven type publicaties over theaterarchitectuur valt op dat nauwelijks wordt 
ingegaan op het publiek dat het theatergebouw bezocht of bezoekt en de mogelijke ervaring die 
het daar opdeed of opdoet. Maar vanaf de jaren zestig, onder invloed van de toenemende 
aandacht voor de toeschouwer, verschijnen naast bovengenoemde studies ook verschillende 
publicaties waarin de toeschouwer in verschillende historische periodes in relatie tot het 
theatergebouw wordt besproken. Zo zijn er meerdere titels verschenen die het theatergebouw 
en haar publiek in een bepaalde periode en in een bepaald geografisch gebied onderzoeken.28 
Een aantal van deze publicaties waarin een aantal belangrijke thema’s in de bestudering van 
het theatergebouw in relatie tot haar publiek naar voren komt wordt hieronder besproken. 
Hiermee wordt een inleiding op het onderwerp geboden. Londen en Parijs zijn geliefd bij de 
auteurs van deze onderzoeken, beide steden komen veelvuldig ter sprake. Zo is in dit type 
studie Londen in de tijd van Shakespeare een veel bestudeerde locatie als het gaat om 
                                                 

27 Zie voor het Chassé Theater in Breda Herzberger, Vollaard en ten Zijthoff (1995), voor Het nieuwe Luxor Theater in 
Rotterdam Happel (2001), voor de Toneelschuur in Haarlem Brinkman en van Kooij (2003), en voor Castellum in Alphen 
aan den Rijn Doderer (2005). 
28 Zie onder andere Lough (1957), Descotes (1964), Cook (1981), Mittman (1984), Beacham (1991) en Mackintosh 
(1993). 
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theaterervaringen. Een van de belangrijkste titels is Playgoing in Shakespeare’s London van 
Andrew Gurr (2004).29 In dit boek behandelt Gurr de samenstelling van het publiek en de aard 
van de theaterervaring in de playhouses in Londen tussen 1567 (de bouw van de eerste 
theatergebouwen) en 1642 (het begin van een achttien jaar durende sluiting van de playhouses 
op gezag van het politieke bewind). Gurr gebruikt empirisch materiaal wanneer hij ingaat op 
de sociale samenstelling van het publiek. Hoewel gebaseerd op een relatief klein aantal data, 
meent Gurr hiermee toch, afgezet tegen ander naar voren gebracht bewijs, uitspraken te kunnen 
doen over de samenstelling van het publiek.30 Gurr wil echter ook achterhalen wat de aard van 
de ervaring van de theaterbezoeker was, maar dit blijkt moeilijk door gebrek aan historisch 
materiaal en de waarde van het bestaande materiaal.  
 

Fixing the mental composition of the early playgoers in this period with any 
precision is not an easy or straightforward task. It is difficult first because 
individual responses, like the individuals themselves, can vary so widely from 
one another and from the collective emotions of an audience as playhouse 
crowd, and secondly because almost nobody bothers to put down in writing 
what they feel about a play while they experience it.31  
 

                                                 

29 De eerste editie verscheen in 1987, een tweede editie in 1996. Zie behalve Gurr bijvoorbeeld ook Ann Jennalie Cook, 
The Privileged Playgoers of Shakespeare’s London, 1576-1642 (Princeton: Princeton University Press, 1981) en Alfred 
Harbage, Shakespeare’s Audience (New York: Columbia University Press, 1941).  
30 Gurr schat het totale aantal bezoeken in de door hem bestudeerde 75 jaar op circa 50 miljoen, zie Gurr, Playgoing in 
Shakespeare’s London, 69. Bij zijn bevindingen levert Gurr in een appendix een lijst met 250 namen van personen die 
tussen 1567 en 1642 naar een voorstelling in een van de playhouses zijn geweest, vergezeld van een korte beschrijving 
van wie zij waren. In de editie van 1987 bestond deze lijst nog uit 162 namen. In de editie van 1996 was deze al uitgebreid 
tot 195 namen. In een tweede appendix geeft hij bovendien 224 citaten uit de periode 1563 tot en met 1699 waarin 
verwezen wordt naar theaterbezoek en bezoekers, hetzij van reële of van fictieve personen. Bijvoorbeeld een verwijzing 
uit 1659: ‚The chief of the Spectators sit in the Gallery… the common sort stand on the ground…and clap the hands if 
anything please them.‛ (Comenius, Orbis Sensualium Pictus, English Edition, 1659, 264). 
31 Andrew Gurr, Playgoing in Shakespeare’s London, 3e ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 95. 
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Gurr kan dan ook niet meer doen dan aandacht besteden aan het genoten onderwijs en de al 
dan niet aanwezige benodigde culturele competentie van het publiek, waarbij hij vooral ingaat 
op de vraag of theaterbezoekers overheersend ‘luisteraars’ (audiences) waren (auditief 
ingesteld en met name gericht op de tekst en haar betekenis) of vooral ‘toeschouwers’ 
(spectators) (meer aangesproken door het visuele spektakel). In dit onderscheid schuilt volgens 
Gurr ook het grote verschil tussen vroegmoderne theaterbezoekers ten tijde van Shakespeare, 
en contemporaine theaterbezoekers: 
 

The strongest way of registering the essential difference between playgoing in 
Shakespeare’s time and now is to register the etymological difference of an 
audience from a spectator. ‘Audience’ is a collective term for a group of 
listeners. A ‘spectator is an individual, seeing for him or herself. Modern 
playgoers are set up, by their physical and mental conditioning, to be solitary 
spectators, sitting comfortably in the dark (…). In fundamental contrast the 
early modern playgoers were audiences (….) An audience comes to hear, and 
therefore it clusters as closely as possible round the speaker. Spectators come 
to see, and so they position themselves where they can confront the 
spectacle.32 

 
Deze transformatie van de theaterbezoeker als onderdeel van een collectief publiek of gehoor 
naar een individuele toeschouwer loopt parallel met de transformatie van het theaterontwerp 
sinds de Elizabethaanse periode. De tegenwoordige toeschouwer is frontaal gericht op het 
podium om optimale zichtlijnen te hebben, terwijl het publiek ten tijde van Shakespeare zich 
rondom de spelers bevond, waarbij de aanwezigen met de hoogste sociale status aan de zij- en 
achterkant van het podium gezeten waren.33  
 

                                                 

32 Ibid., 1.  
33 Ibid., 1.  
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In The Garrick Stage (1980) onderzoekt Nicoll verschillende aspecten van de achttiende-
eeuwse Londense theaterwereld tussen 1740 en 1780 rond de persoon van acteur David 
Garrick. De theatergebouwen die Garrick tot zijn beschikking had gedurende zijn carrière, 
waren opmerkelijk genoeg allemaal ontstaan in eerdere periodes: 
 

…virtually all London’s theatres active between the years 1740-1780 did not 
in fact belong to that period: they were earlier structures, accepted, as a 
heritage from the past, by audiences and actors without any widespread 
desire for change.34 

 
Met betrekking tot het publiek in de theaters Drury Lane, Goodman’s Fields en Covent Garden 
in Londen stelt Nicoll:  
 

Attempts to assess the scope and qualities of theatrical audiences at various 
selected periods are always difficult, and sometimes hazardous, but maybe 
the mid-eighteenth-century auditorium offers material for a clearer picture 
than many others.35  

 
Met behulp van beeldmateriaal en geschreven bronnen poogt Nicoll de gewoonten en het 
gedrag van Garricks publiek te achterhalen. Hij gaat in op hoe verschillende sociale klassen elk 
hun eigen plaats in het auditorium hadden en de pogingen van Covent Garden om de gewoonte 
dat heren zich toegang tot de ruimten achter de schermen verschaften, te doorbreken. In het 
auditorium was het rumoerig: er werd gepraat, gelachen, gejoeld en gegild. En soms was er 

                                                 

34 Allardyce Nicoll, The Garrick Stage: Theatres and Audience in the Eighteenth Century, red. Sybil Rosenfeld 
(Manchester: Manchester University Press, 1980), 35. 
35 Nicoll, The Garrick Stage, 8. Wanneer Nicoll deze uitspraak doet, verwijst hij naar het door Pedicord gepresenteerde 
materiaal, wat hij hoogst betrouwbaar acht. Zie Harry William Pedicord, The Theatrical Public in the Time of Garrick 
(New York, 1954).  

http://lbs4.ub.rug.nl/DB=1/SET=14/TTL=37/CLK?IKT=1018&TRM=Manchester+%3A+Manchester+University+Press
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zelf sprake van relletjes en het verstoren van de voorstelling. Volgens Nicoll mag het duidelijk 
zijn dat het Londense publiek naar het theater kwam om zich te amuseren.36  
 
De negentiende-eeuwse theaterwereld in Engeland en Frankrijk staan centraal in de studies van 
respectievelijk Booth (Theater in the Victorian Age) en Hemmings (The theatre industry in 
Nineteenth-Century France). Beide auteurs besteden, naast allerlei andere onderwerpen, 
aandacht aan het publiek. Waar Gurr nog constateert dat het zeventiende-eeuwse Londense 
publiek auditief is ingesteld, constateert Booth dat het negentiende-eeuwse publiek ‘picturaal’ 
is ingesteld. Vanaf 1830 werd vaak aan het eind van een scène een tableaux-vivant gecreëerd, 
met een realistisch decor, attributen en acteurs in een bevroren ‘picturale’ houding. Niet 
verbazingwekkend volgens Booth in een samenleving waar het publiek in aanraking kwam met 
kunstgaleries, geïllustreerde tijdschriften, prints van beroemde schilderijen, fotografie en, later 
die eeuw, met film.37   
Vanaf 1828 werden in the East End van Londen een flink aantal theaters geopend die een groot 
publiek trokken, bestaande uit de lagere middenklasse en de arbeidersklasse. Deze laatste 
groep werkte in de Londonse havens en groeide gestaag; daarmee werden arbeiders een 
belangrijke doelgroep.38 Onder deze theaters bevonden zich de grootste van heel Londen: een 
zitcapaciteit van 3500 plaatsen was geen uitzondering.39 Ook in Parijs ontstond in dezelfde 
periode een theaterindustrie met een sterk groeiend publiek, een explosieve groei van het 
aantal theaters en een groot aantal nieuwe toneelstukken dat werd geschreven en opgevoerd.40 

                                                 

36 Nicoll, The Garrick Stage, 95. 
37 Michael Booth, Theatre in the Victorian Age (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 95. 
38 Ibid., 4.  
39 Booth noemt the Victoria met 3000, the Standard met 3400, The Pavilion met 3500, Astley’s met 3800 en The 
Brittania met 3900 plaatsen. Ibid., 61. 
40 Volgens Hemmings gingen in 1888 vijfhonderdduizend Parijzenaren minstens één keer per week naar een van de 
theaters in de hoofdstad, terwijl twaalfhonderdduizend inwoners van Parijs minstens één keer per maand gingen. Het 
aantal theaters was inmiddels van elf theaters in 1828, gegroeid tot drieëntwintig theaters in 1882. Zie Frederic William 
John Hemmings, The Theatre Industry in Nineteenth Century France (Cambridge: Cambridge University Press, 1993) 2, 
3.  
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Deze theaters hadden een internationale aantrekkingskracht; ze trokken bezoekers uit onder 
meer Engeland, Duitsland, Amerika en Rusland.  
Hemmings beschrijft de verschillen in aanvangstijden en de gang van zaken rondom het in 
handen krijgen van kaartjes, het in bezit nemen van (staan)plaatsen en het gedrag van het 
publiek in de zaal, de loges en op de balkons. De loges die zich het dichts bij het podium 
bevonden (premières loges), werden het meest begeerd en werden bezet door de hogere sociale 
klasse. Het overige publiek had goed zicht op de personen die zich hier bevonden en zij waren 
onderdeel van het spektakel. Deze loges waren dan ook goed verlicht, maar ook de rest van de 
zaal was verlicht.41 De goedkoopste plaatsten waren de plaatsen die zich het verst van het 
podium en het hoogst in het auditorium bevonden. Vanaf hier werden sinaasappelschillen, 
klokhuizen, walnootschillen en andere etenswaren en –resten naar beneden gegooid.42  
 
Toen in 1882 en 1892 het auditorium werd verduisterd bij de opvoeringen van een opera van 
Wagner in Londen, reageerde het publiek gepikeerd. Want het goed geklede operapubliek ging 
niet alleen naar de opera om te kijken, maar ook om bekeken te worden. Het contact met 
andere bezoekers in het auditorium, het observeren van medetoeschouwers en het zelf 
geobserveerd worden, was een fundamenteel sociaal aspect van het operabezoek. Dit verklaart 
volgens Booth ook waarom het gebruik om het auditorium te verduisteren, slechts langzaam 
werd ingevoerd: in the West End was het pas na WOI een algemeen gebruik.43 Net als het 
Engelse publiek reageerde ook het Franse publiek negatief op de verduistering van het 
auditorium, vlak na de introductie hiervan in 1876 in Bayreuth.44  
 
Aan het begin van de negentiende eeuw werd het mogelijk om de onderste rij loges te 
verwijderen doordat de bovengelegen balkons werden ondersteund door gietijzeren pilaren. 
Waar zich voorheen de onderste loges bevonden, ontstond nu extra ruimte voor banken in de 
                                                 

41 Ibid., 32. 
42 Ibid., 34, 35. 
43 Booth, Theatre in the Victorian Age, 62. 
44 Hemmings, The Theatre Industry, 45. 



 

28 

zaal. In Londen werd pas in de Victoriaanse periode (1837-1901) deze ontwikkeling volledig 
toegepast, toen de aankoop van grote kavels voor investeerders te duur werd.45 Ook in de 
Parijse theaters was aan het einde van de achttiende eeuw in de zaal zitgelegenheid gecreëerd, 
terwijl daarvoor (en in de provincies nog tot in de negentiende eeuw) het publiek in de 
overvolle zaal stond, bij voorstellingen die vier of vijf uur duurden. Met de introductie van 
houten banken nam de capaciteit van de zaal af, maar veranderde volgens sommigen ook de 
energie in het auditorium:  
 

With the provision of seating [the parterre] has lapsed into lethargy; the 
circulation of thoughts and emotions is no longer apparent; the electric 
current has been broken, for benches impede that instant mental 
communication and exchange of impressions. Formerly, an incredible 
enthusiasm animated the pit, and the universal effervescence gave theatrical 
occasions an interest which they have now lost. Today, calm and silence and 
frigid disapproval have replaced the excitement of yore.46 
 

Hemmings is echter van mening dat het gedrag van de toeschouwers in de zaal met de 
plaatsing van zitplaatsen niet in sterke mate veranderde: het rumoer en lawaai bleef bestaan en 
als het publiek het niet eens was met het opgevoerde, liet het dat weten. Volgens Hemmings 
werden de houten banken zelfs tot spaanders geslagen, die vervolgens richting het podium 
werden gegooid.47 Bovendien was de zaal vaak overbezet; doordat de plaatsen niet genummerd 
waren, kon het management meer kaarten verkopen dan er redelijkerwijs plaatsen waren.48 
Booth daarentegen beschrijft dat in de loop van de negentiende eeuw de zitcapaciteit drastisch 
afnam ten gevolge van de aanpassing van het zitcomfort. Eerst door het plaatsen van 

                                                 

45 Booth, Theatre in the Victorian Age, 59, 60.  
46 Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris, nouvelle édition (Amsterdam. 1782-3), 7:109-110. Geciteerd door 
Hemmings, The Theatre Industry, 36. Vertaling uit het Frans en aanvulling tussen vierkante haken is van Hemmings. 
47 Hemmings, The Theatre Industry, 36. 
48 Ibid., 41. 
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rugleuningen op de houten banken in de zaal, later door het vervangen van de banken door 
stoelen.49 Maar ook nieuwe regelgeving op het gebied van brandpreventie zorgde er in de jaren 
tachtig en negentig voor dat de capaciteit van de auditoria afnam.50  
 
De korte bespreking van bovengenoemde studies heeft als doel een aantal belangrijke thema’s 
aan te stippen, die in gedachten dienen te worden gehouden bij de nadere bestudering van de 
invloed van het theatergebouw op de theaterervaring. Ten eerste het beperkt voorhanden zijn 
van bronnenmateriaal met betrekking tot publiekservaring in historische situaties en de 
interpretatie van dergelijk materiaal. Om iets te kunnen zeggen over de aard van de 
theaterervaring hebben daarom situaties waarin publieksonderzoek kan worden gedaan, de 
voorkeur. Ten tweede is het gevoel onderdeel te zijn van een collectief publiek en het auditief 
of visueel ingestelde niveau van het publiek van invloed op de belevenis, maar zijn deze zaken 
vooral tekenend voor de verhouding tot het theaterontwerp waarin het publiek aan de 
theatergebeurtenis deelneemt. Daarnaast is de omvang en sociale samenstelling van het 
publiek, de zitcapaciteit en de afspiegeling van sociale verhoudingen in het auditorium van 
belang voor de energie in het auditorium en de theaterbelevenis van het publiek. Een ander 
belangrijk thema is het ‘zien en gezien worden’, een sociale bezigheid die bemoeilijkt wordt 
door een verduisterd auditorium vanaf het einde van de negentiende eeuw  

 
De sociale en culturele betekenis van theaterruimte 

Naast de toenemende aandacht voor de toeschouwer in het theater in specifieke historische 
periodes, krijgt aan het einde van de twintigste eeuw het belang van de ruimte steeds meer 
aandacht en verschijnen er publicaties die primair ingaan op de sociale en culturele betekenis 
van de fysieke omgeving van theatergebeurtenissen. Belangrijke voorbeelden zijn de studies 

                                                 

49 Michael Booth, Theatre in the Victorian Age , 63.  
50 Ibid., 68. Booth noemt Drury Lane waarvan de capaciteit afnam van 3000 tot 2500, de capaciteit van the Brittania nam 
af van 3923 tot 3450, the Standard ging van 3400 tot 2800 plaatsen, St. James van 1220 tot 1000 en the little Price of 
Wales van 814 tot 560.  
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van Carlson (1989), McAuley (1999) en Wiles (2003). Ook in deze publicaties komen een 
aantal belangrijke thema’s naar voren met betrekking tot de onderzoeksvraag. 
Wiles beargumenteert in zijn boek dat elke theaterruimte (performance space) onlosmakelijk 
verbonden is met de sociale en politieke omstandigheden van theatergebeurtenissen. De auteur 
wijst een semiotische methode af. In plaats daarvan hanteert hij als vertrekpunt de 
fenomenologische benadering van Lefebvre.51 Wiles’ analyse verloopt langs de bespreking van 
zeven soorten theaterruimten die, aldus Wiles, steeds terugkomen in de geschiedenis van het 
theater: sacrale ruimte (sacred space), processieruimte (processional space), openbare ruimte 
(public space), ruimte voor een feestmaal (sympotic space), de kosmische cirkel (the cosmic 
circle), de grot (the cave) en de lege ruimte (the empty space). Door middel van de bespreking 
van vele voorbeelden uit verschillende historische periodes en contexten waartussen hij allerlei 
(soms onverwachte) verbindingen aanbrengt, laat hij zien dat theaterruimten altijd bepaalde 
sociale, politieke en culturele waarden en systemen reflecteren. Zo wijst hij op de 
onlosmakelijke verbondenheid van de locatie van het Romeinse theater met haar religieuze 
karakter, terwijl theater en religie binnen andere contexten niet per se verband houden met 
elkaar. ‚Roman theatre was always a religious practice, a point entirely clear to early 
Christians, but largely incomprehensible to the renaissance and modern worlds, which have 
tended to associate religion with spirit rather than place.‛52 Theaterruimte is volgens Wiles, in 
navolging van Lefebvre, dan ook altijd sociale ruimte: ‚space is social, and the architectural 
object is conjoined inseparably to the audience as subject.‛53 
 
Carlson hanteert, in tegenstelling tot Wiles, een uitgesproken semiotisch perspectief in zijn 
beschrijvingen van niet-theatrale ruimten in het openbare en private domein. Carlson besteedt 
vooral aandacht aan verschillende historische bouwwerken die vanaf hun realisatie hebben 
gefunctioneerd als ruimte voor het theater. Hoewel met name de twintigste eeuw talloze 
                                                 

51 Zie Henri Lefebvre’s La production de l'espace (1974) en vertaald in het Engels (Production of Space) in 1991. David 
Wiles, A Short History of Western Performance Space (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 11.  
52 Wiles, History of Western Performance Space, 37. 
53 Ibid., 205. 

http://picarta.pica.nl/DB=2.41/SET=2/TTL=4/CLK?IKT=4&TRM=production
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voorbeelden van alternatieve theaterruimten biedt, verdient het theatergebouw als bouwtype 
deze aandacht, zo beargumenteert Carlson. ‚The theatre is in fact one of the most persistant 
architectural objects in the history of Western Culture‛.54 Afgezien van een onderbreking 
gedurende de middeleeuwen waarin theatervoorstellingen op marktplaatsen en in kerken 
plaatsvonden en ondanks de vele recente experimenten in de twintigste en eenentwintigste 
eeuw met alternatieve theaterruimten, blijft het theatergebouw een terugkerend bouwtype in de 
stedelijke samenleving. Bij onderzoek naar de betekenis die een toeschouwer aan een 
theatergebeurtenis geeft is een semiotische analyse van de theaterruimte voor Carlson daarom 
een belangrijk onderdeel (event analysis).55 
 

The way an audience experiences and interprets a play, we now recognize, is 
by no means governed solely by what happens on the stage. The entire 
theatre, its audience arrangements, its other public spaces, its physical 
appearance, even its location within a city, are all important elements of the 
process by which an audience makes meaning of its experience.56  
 

Carlson beschrijft onder andere de belangrijke overgang van theater in de stedelijke openbare 
ruimte naar private ruimten in de renaissance en de daarmee gepaard gaande sociale betekenis 
van het theater. In de late middeleeuwen en de vroege renaissance vond het theater, overdekt of 
in de open lucht, plaats op verschillende plaatsen in de stad, die zelf al rijk aan betekenis 
waren. Gedurende de renaissance en de barok werd het theater gemonopoliseerd door de 
nieuwe sociale orde en binnen het domein van de prinselijke paleizen getrokken, het nieuwe 
centrum van de macht. Vanaf 1500 werden opvoeringen steeds vaker binnen de muren van het 
paleis gehouden en niet meer op de binnenplaats. Vanaf de zestiende eeuw waren de meeste 
theaterruimten een entiteit binnen een groter woongebouw van koninklijke of aristocratische 
                                                 

54 Marvin Carlson, Places of performance: the semiotics of theatre architecture, 2e dr. (Ithaca/London: Cornell UP, 
1992), 6. 
55 Ibid., 5. 
56 Ibid., 2. 
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families, of opzichzelfstaande gebouwen behorend bij hun paleizen of residenties.57 
Uitzonderingen waren de commerciële theaters in Italië die, indien de locale autoriteiten het 
toelieten, wel in opzichzelfstaande gebouwen in het commerciële centrum van de stad 
gehuisvest waren.58 Gedurende de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw bleven de 
privétheaters op het Europese continent populair, in Rusland zelfs tot in het eerste kwart van de 
negentiende eeuw. In Frankrijk veroorzaakte de Franse Revolutie al eerder een sterk 
veranderende houding ten opzichte van privétheaters, die werden gezien als overblijfselen van 
een omvergeworpen sociale structuur. De populariteit van privétheaters nam in geheel Europa 
geleidelijk af tegen het eind van de achttiende eeuw. De nieuwe aristocratie gaf nu juist de 
voorkeur aan een openbare tentoonspreiding van sociale status in de negentiende-eeuwse 
operahuizen.59  
 
De betekenis die gehecht kan worden aan de positionering van het theater in de stedelijke 
structuur is van belang, aldus Carlson. In de Griekse en Romeinse samenleving was het theater 
een belangrijk en groots stedelijk element dat echter in de periodes daarna, in de middeleeuwse 
en renaissancistische stad, als zodanig volledig afwezig was.60 Gedurende de zeventiende eeuw 
gingen openbare theaters in Parijs en Londen weer steeds meer onderdeel uitmaken van de 
stedelijke cultuur.61 Een definitieve ommekeer kwam met de transformaties van stadscentra tot 
moderne steden. Nu werd de potentie van het theatergebouw als stedelijk monument 
(her)ontdekt en de stadsarchitecten keerden daarbij, niet onlogisch, hun blik naar klassieke 
voorbeelden. Carlson noemt De Berlijnse Opera uit 1745 als het eerste monumentale 
theatergebouw van de moderne tijd.62 In de loop van de tweede helft van de achttiende eeuw 
werd in Frankrijk het voorbeeld overgenomen en verrezen in Parijs en in steden als Lyon, 

                                                 

57 Ibid., 39-44. 
58 Ibid., 47. 
59 Ibid., 48-56. 
60 Ibid., 62-68. 
61 Ibid., 100-101. 
62 Ibid., 70-73. 
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Bordeaux en Nantes, vrijstaande en uitbundig gedecoreerde theatergebouwen die als landmark 
hun positie in het nieuwe, moderne stedelijk weefsel innamen.63 Aan het eind van deze eeuw 
was in Frankrijk het theatergebouw als stedelijk monument niet meer weg te denken. Vanaf het 
begin van de negentiende eeuw kwamen nu ook elders vrijstaande theatergebouwen in de 
klassieke traditie tot stand, zoals het Neue Schauspielhaus in Berlijn (1821) en Covent Garden 
Opera House in Londen (1809). De opera zou in de negentiende eeuw de plek bij uitstek 
worden voor de tentoonspreiding van goede smaak en sociale status.64 Vaak is al gewezen 
(uiteraard ook door Carlson) op de symbolische betekenis die het operagebouw sindsdien heeft 
in de stedelijke context. Elke zichzelf respecterende stad in de negentiende en twintigste eeuw 
wenst een monumentaal theater- of operagebouw te bezitten.65 De locatie van veel van deze 
theaters is volgens Carlson veelzeggend: 

 
Such theatres (…) continue to be located in major squares or urban parks 
near the centers of large cities, but outside the main commercial areas and 
often near luxury urban housing or specialized shopping areas suitable for 
so elegant a neighbor.66             
 

Terwijl deze vrijstaande theaters in heel Europa en daarbuiten te vinden zijn, komen in Noord-
Amerika en Groot-Brittannië façadetheaters veel meer voor. Terwijl de vrijstaande theaters 
geassocieerd worden met de hoge kunsten, zijn de façadetheaters vaker commercieel 
georiënteerd, en zijn zij eerder in het commerciële centrum van de stad te vinden, zo beschrijft 
Carlson.67 In tegenstelling tot de monumentale culturele tempels, zijn façadetheaters veel vaker 
nauwelijks geornamenteerd en gaan zij op in het straatbeeld. Hoewel façadetheaters daardoor 

                                                 

63 Ibid., 75-79. Zie ook Nikolaus Pevsner, A history of building types (New York: Princeton University Press, 1976), 76-
78. 
64 Ibid., 79-81. 
65 Ibid., 81-84. 
66 Ibid., 88. 
67 Ibid., 98. 
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vaak moeilijk te onderscheiden zijn van aangrenzende gebouwen, heft het ontstaan van 
zogenaamde uitgaansdistricten dit probleem deels op. Een bekend uitgaansdistrict waarin 
meerdere theaters zich dicht bij elkaar bevinden, is bijvoorbeeld het Broadwaydistrict in New 
York. Kleine experimentele façadetheaters vestigden zich vaker in kunstenaarswijken, zoals in 
Montmartre en Montparnasse in Parijs aan het begin van de twintigste eeuw. 68       
 
Ook gaat Carlson in op betekenissen van de ruimtelijke indeling en van de decoratie van het 
theaterinterieur. Er van uitgaand dat de confrontatie tussen podiumkunstenaar en publiek door 
hun gelijktijdige aanwezigheid in een fysieke ruimte de kern van een theatergebeurtenis vormt,  
stelt hij:  
 

Though this essential spatial dialectic remains constant, the location, size, 
shape and exact relationship of the actor and audience spaces have naturally 
changed according to changing ideas about the function of theatre and its 
relationship to other cultural systems.69  

 
Zoals voor de podiumkunstenaars in het theater aparte ruimten ontstaan om zich voor te 
bereiden en terug te trekken (actor spaces), worden ook voor het publiek aparte ruimten 
ingericht zoals foyers en garderobes (audience spaces). Zowel bespelersruimten als 
publieksruimten vormen een eigen domein met eigen connotaties. Experimenten waarin het 
publiek toegang krijgt tot de bespelersruimten of de podiumkunstenaars zich begeven in de 
publieksruimten, zorgen nog altijd voor ontwrichting van de normale verhoudingen en voor het 
ongemakkelijke besef dat conventies worden gebroken, zo stelt Carlson. Hij bespreekt 
uitgebreid de manier waarop de sociale stratificatie in de structuur van het auditorium wordt 
gereflecteerd. Van de ‘democratische’ indeling in het Griekse amfitheater, tot het 
renaissancetheater waar de prins het beste zicht had op het décor met een éénpuntsperspectief. 

                                                 

68 Ibid., 101-116.  
69 Ibid., 130. 
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In de zeventiende eeuw werden veel theaters voorzien van een rijkelijk gedecoreerde 
koninklijke loge achterin het auditorium en werden galerijen onderverdeeld in loges voor de 
aristocratie.70 Tot in de twintigste eeuw was de loge een veelgezien element in Europese 
theaters, waarbij de locatie van de loge in het auditorium de plaats in de sociale hiërarchie van 
de logehouder aangaf.71 Niet alleen het auditorium, maar ook het gebruik en de decoratie van 
de overige publieksruimten reflecteerden sociaal onderscheid, zoals te zien is in het Teatro 
all'antica in Sabbionetta (1590) en het Royal Victoria Palace Theatre in Londen (1871), waar 
afzonderlijke toegangen tot het theater waren gecreëerd voor verschillende klassen en hun 
respectievelijke zitplaatsen.72 In de monumentale theaters en operahuizen van de achttiende en 
negentiende eeuw werd een dergelijke ruimtelijke segregatie niet toegepast; ten eerste omdat 
deze theaters door een meer heterogeen publiek werden bezocht, maar vooral omdat het 
theaterbezoek voor de hogere sociale klasse een openbare tentoonspreiding van rijkdom en 
status inhield, aldus Carlson. Tekenend is het voorbeeld van de Parijse Opéra, (1875) waar 
Garnier meer ruimte heeft ingeruimd voor publieksruimten buiten het auditorium, geschikt 
voor display, dan voor het auditorium of het podium zelf.73 De uitbundige decoratie bleef ook 
niet beperkt tot het auditorium, zoals tot dan toe gebruikelijk was geweest, maar strekte zich 
uit tot in foyers, gangen en trappen en alle publieksruimten die in het teken stonden van de 
ontmoetingen tussen leden van de gegoede klasse. Garnier werkte vanuit de overtuiging dat het 
theater een theatrale uitstraling moest uitdragen, waarbij alles ingezet moest worden om naar 
de functie van het theater te verwijzen en waar luxe en vermaak onomstotelijk deel van uit 
maakten.74 Groot is het contrast met het volledig verduisterde twintigste-eeuwse auditorium 
met nauwelijks tot geen decoratie. Vanaf de laat-negentiende eeuw overheerst onder invloed 
van stromingen als het naturalisme en realisme en met name het werk van Wagner de visie, dat 

                                                 

70 Ibid., 133-141. 
71 Ibid., 142-145. 
72 Het gaat om de situatie in 1871 van het Royal Victoria Palace Theatre. Dit theater is ontstaan als het The Royal 
Coburg Theatre in 1818 en werd later gedoopt tot the Old Vic. Zie Carlson, Places of performance, 151-153. 
73 Ibid., 149-154. 
74 Ibid., 182-187. 
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de voorstelling zelf het centrale punt van aandacht dient te zijn. Ook door de groeiende 
autonomie van de kunsten wordt de sociale functie in het auditorium ten koste van de 
voorstelling als misplaatst afgedaan. Het auditorium wordt nu zo ingericht dat de toeschouwers 
zich zo weinig mogelijk bewust zijn van hun eigen en elkaars aanwezigheid en de concentratie 
volledig uitgaat naar de voorstelling op het podium. In de tweede helft van de twintigste eeuw 
blijkt het concept van de ‘neutrale ruimte’ bijzonder invloedrijk te zijn met de talrijke flexibele 
black box-theaters als resultaat. Voor Carlson is deze ontwikkeling een krachtig voorbeeld van 
de semiotische betekenis van de theaterruimte.75  
 

This radical adjustment in the image of the proper decoration for a theatre 
auditorium reflects an equally radical change in the concept not only of what 
theatre ought to be (…) but also of how it ought to be experienced.76  

  
Het mag duidelijk zijn dat de sociale en culturele betekenis van theaterruimte van groot belang 
zijn in de analyse van een theatergebeurtenis. Maar met name interessant is dat de sociale en 
culturele betekenis van theaterruimte ook een belangrijk rol spelen in de beleving van de 
theatergebeurtenis. De studie Space in performance: making meaning in the theatre van 
McAuley is hier niet uitgebreid besproken. Deze studie biedt echter een aantal concrete 
aanknopingspunten voor het verdere onderzoek en komt derhalve in hoofdstuk 3 nader aan de 
orde. 
 

Publiekservaring 
Hoewel er zoals eerder beschreven dus weinig studies voorhanden zijn die de relatie tussen 
theaterruimte en theaterervaring aan de orde stellen, is er wel recente aandacht voor 
publiekservaring.77 Zo verscheen in 2005 nog Shakespeare and Chekhov in production and 
                                                 

75 Ibid., 194-196. 
76 Ibid., 194. 
77 Zie bijvoorbeeld Schoenmakers (1983) en (1990), Bennet (1990), Blau (1990), Van Vliet (1991), Van der Blij (1995), 
Martin en Sauter (1995), Saro (2004) en Tulloch (2004).   
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reception: Theatrical Events and their audiences (Tulloch 2005). Dit boek gaat in feite over 
publieksonderzoek waarbij de auteur een theoretisch framework uitzet. Met behulp van 
casestudies aangaande de receptie van contemporaine producties van Shakespeare en Chekhov 
test hij dit framework. Tulloch maakt daarbij gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve 
methoden.  
In de jaren tachtig en negentig verschenen drie deeltjes over receptieonderzoek, uitgegeven 
door het International Comittee for Reception and Audience Research (ICRAR). Het eerste 
deel (Schoenmakers 1986) bestaat uit een bundeling van artikelen naar aanleiding van het 
seminar Performance Theory in Amsterdam. De bundel is een poging om het toenmalige gat 
tussen twee benaderingen, voorstellingsanalyse enerzijds en receptieonderzoek anderzijds, te 
vullen. Op dat moment zijn beide disciplines nog redelijk gescheiden domeinen. Zo stelt 
Schoenmakers over voorstellingsanalyse:  
 

Often performances are analysed as if no connection at all exists between the 
stage images and the real responses of the audience to these images, which is 
to say, without paying due attention tot theatrical communication (the 
interaction between stage images and response).78   

 
Anderzijds wordt ten aanzien van receptieonderzoek opgemerkt:  
 

One of the problems of much research of response, however, is that hardly 
any attention has been paid to the necessity to analyse as well the 
performances which produced the reaction measured. For then no 
information is provided to make it possible to relate characteristics of the 
performance to the results of the research of the audience’s response.79 

                                                 

78 ‚Introduction,‛ in Performance Theory: Advances in Reception and Audience Research 1, red. Henri Schoenmakers 
(Utrecht: Instituut voor Theaterwetenschap, 1986), 3. 
79 Ibid., 4. 
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Het tweede deel (Sauter 1988) is het resultaat van een symposium dat plaatsvond in 
Stockholm. Ten opzichte van het eerste deeltje is het accent verschoven richting 
receptieonderzoek en staat de vraag ‚What is the spectator of a theatrical performance actually 
doing?‛ centraal.80 Sauter formuleert in de inleiding vier probleemgebieden ten aanzien van 
empirisch receptieonderzoek die hij samenvat als wie (welke toeschouwers zijn onderwerp van 
studie), wat (welke achtergrondvariabelen zijn van invloed op welke delen van het publiek), 
hoe (hoe kan iets worden geleerd over de cognitieve en emotionele publiekservaring) en 
wanneer (op welk moment kan het publieksonderzoek het best uitgevoerd worden). Hij voegt 
eraan toe dat ook bepaald moet worden onder welke omstandigheden de resultaten van 
empirisch publieksonderzoek een basis kunnen vormen voor algemenere uitspraken en 
conclusies.81  
Deel drie van de serie (Schoenmakers 1992) geeft een beeld van de gevarieerdheid in 
benaderingen en methoden van receptie- en publieksonderzoek, zowel in historisch, theoretisch 
als empirisch onderzoek. De twee ICRAR workshops in 1987 en 1989 die de basis vormden 
voor dit deeltje kenden een aantal terugkerende thema’s, aldus Schoenmakers. Ten eerste de 
afwachtende houding van een aantal deelnemers ten opzichte van empirisch 
publieksonderzoek. Volgens Schoenmakers is er op dat moment echter al een verschuiving 
gaande en groeit het besef dat theorieën over publiekservaring getoetst dienen te worden door 
publieksonderzoek. Ten tweede signaleert Schoenmakers nog enige weerstand tegen het 
gebruik van theorievorming uit andere disciplines zoals de sociologie en psychologie terwijl, 
zo stelt hij, interdisciplinaire benaderingen juist getest moeten worden op hun waarde voor de 
theaterwetenschappen. Een ander belangrijk thema waar veel discussie over werd gevoerd is de 
mogelijke integratie tussen voorstellingsanalyse, receptie- en publieksonderzoek en de analyse 
van theater(sub)systemen:  
 

                                                 

80 Willmar Sauter, ‚Who is Who and What is What?‛ in New Directions in Audience Research: Advances in Reception 
and Audience Research 2, red. Wilmar Sauter (Utrecht: Instituut voor Theaterwetenschap, 1988), 5. 
81 Ibid., 7, 8. 
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What spectators experience in theatrical situations is not only dependant on 
the characteristics of the theatrical works themselves, but also on the 
theatrical system in which these works are presented, and on the ways in 
which groups of spectators participate in the theatrical (sub)systems.82  

 
Methode en structuur van het onderzoek 

Zoals gezegd bestaat deze studie uit een theoretisch onderzoek (deel I) en een empirisch 
publieksonderzoek (deel II). Deel I bestaat uit drie hoofdstukken. Uit bovenstaande verkenning 
van de discussie tijdens de jaren negentig van de vorige eeuw en van begin deze eeuw over de 
vraag hoe een theatergebouw er uit zou moeten zien, blijkt dat de theaterbeleving van het 
publiek als uitgangspunt wordt gehanteerd. Het theatergebouw zou die beleving van de 
voorstelling door het publiek moeten ondersteunen, zo luidt de algemene opinie. Ook in andere 
domeinen van het (dagelijks) leven gaat de beleving een belangrijkere rol spelen, een 
ontwikkeling die aansluit op het ontstaan van een beleveniseconomie- of samenleving, het 
onderwerp van hoofdstuk 1. Dit hoofdstuk geeft zicht op de context waarbinnen die beleving 
centraal wordt gesteld en verschaft een beeld van de aard van de belevenis in de 
beleveniseconomie- of samenleving. 
Met de beleveniseconomie doet een nieuw type architectuur dat getypeerd kan worden als 
‘belevenisarchitectuur’, zijn intrede. In hoofdstuk 2 vindt een verkenning plaats van de 
veranderingen en ontwikkelingen die daardoor plaatshebben in het domein van de architectuur. 
Dit hoofdstuk onderzoekt vervolgens hoe de beleving van architectuur zou kunnen worden 
gemeten.  

                                                 

82 Henri Schoenmakers, ‚Introduction,‛ in Performance Theory, Reception and Audience Research: Advances in 
Reception and Audience Research 3, red. Henri Schoenmakers (Amsterdam: Tijdschrift voor Theaterwetenschap, 1992), 
6. Op dat moment liepen er echter weinig tot geen onderzoeksprojecten die deze relaties onderzochten. Ibid., 5, 6. In 2004 
is de werkgroep STEP opgericht (Project on European Theatre Systems) die deze relaties wel expliciet tot onderwerp van 
studie heeft gemaakt. Zie ook de eerste publicatie van deze werkgroep: Hans van Maanen, Andreas Kotte en Anneli Saro, 
red., Global Changes – Local Stages: How Theatre Functions in Smaller European Countries (Amsterdam/New York: 
Rodopi, 2009). 
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Hoofdstuk 3 gaat in op de verhouding tussen theatrale ervaring, theaterervaring en 
theaterruimte. Het concept van de theatrical event wordt daarbij als kader gebruikt waarbinnen 
de invloed van het gebouw op de ervaring wordt onderzocht. Tevens wordt in dit hoofdstuk 
aandacht besteed aan soorten waarden die naar aanleiding van de theatrale ervaring (en meer in 
het algemeen naar aanleiding van de kunsten) door de recipiënt kunnen worden gerealiseerd.  
 
Deel II van deze studie bestaat uit een empirisch onderzoek. Door de theatrale ervaring van 
bezoekers in verschillende theatergebouwen te meten, wordt inzicht verkregen in de invloed 
van de theaterarchitectuur op de theatrale ervaring. Allereerst wordt in hoofdstuk 4, op basis 
van de bevindingen in hoofdstuk 2 en 3, een theoretisch model gepresenteerd dat de invloed 
van de theaterruimte op de theaterervaring weergeeft. Vervolgens wordt het operationele 
model beschreven dat ten grondslag heeft gelegen aan het publieksonderzoek en wordt een 
verantwoording van het publieksonderzoek gegeven. In hoofdstuk 5 worden de geselecteerde 
theatergebouwen en theaterproducties beschreven. Met betrekking tot de gebouwen wordt 
aangegeven op basis van welke architectonische kenmerken de selectie heeft plaatsgevonden. 
Hoofdstuk 6 geeft een beschrijving van de onderzoeksresultaten waarin wordt ingegaan op 
relaties tussen de verschillende elementen in het operationele model dat in hoofdstuk 4 uiteen 
is gezet. Ten slotte volgt een conclusie waarin de in hoofdstuk 6 gepresenteerde resultaten 
worden geëvalueerd.  
Grofweg kunnen er binnen het receptie- en publieksonderzoek drie stromingen worden 
onderscheiden: publieksonderzoek met een sociologische oriëntatie, receptieonderzoek met 
een psychologische oriëntatie en functionele analyse met een socio-psychologische oriëntatie.83 
Sociologische georiënteerd publieksonderzoek houdt zich bezig met de vraag wie de bezoekers 
zijn van de podiumkunsten en wat de (demografische) publiekskenmerken zijn van deze 
bezoekers. Dit type onderzoek levert data op over publieksparticipatie en is een belangrijke 
bron van informatie voor mensen die zich bezighouden met vragen omtrent cultuurbeleid of 

                                                 

83 Henri Schoenmakers en John Tulloch, ‚From Audience research to the study of Theatrical Events,‛ in Theatrical 
Events: Borders Dynamics Frames, red. Vicky Ann Cremona e.a. (Amsterdam/New York: Rodopi, 2004), 16. 
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kunstmarketing. Het levert echter nog geen informatie op over wat het participerende publiek 
ervaart in het theater. Dit is het onderwerp van het psychologische georiënteerde 
receptieonderzoek waarbij een theoretisch-empirische benadering kan worden onderscheiden 
van een strikt empirische benadering. In de empirische benadering wordt bijvoorbeeld vooral 
gemeten of bepaalde betekenissen die theatermakers in hun werk hebben willen leggen ook als 
zodanig door het publiek worden ervaren. Doel van de theoretisch-empirische benaderingen is 
om theorieën te ontwikkelen over de impact en het effect van theatergebeurtenissen. Het 
empirisch materiaal wordt dan gebruikt om hypotheses op basis van deze theorieën te toetsen. 
Zo beschrijft Eversmann (2004) in The Experience of the Theatrical Event op basis van 
kwalitatieve interviews en beschrijvingen van piek-ervaringen in het theater, de theatrale 
ervaring aan de hand van vier dimensies: een perceptuele, een emotionele, een cognitieve en 
een communicatieve dimensie.84 Schoenmakers en Tulloch schrijven dat het grootste probleem 
van veel receptieonderzoek is dat het een analyse van de productie of voorstelling buiten 
beschouwing laat bij de interpretatie van publiekservaringen, zoals Schoenmakers (1986) ook 
al eerder opmerkte, waardoor het problematisch wordt om algemene uitspraken te doen over 
publiekservaringen.85 De functionele benadering bevindt zich op het snijvlak van sociologisch 
publieksonderzoek en psychologisch receptieonderzoek en houdt zich bezig met de behoeften 
die worden bevredigd door kunstparticipatie.86 Met andere woorden, welke functies hebben de 
podiumkunsten voor (verschillende segmenten van) het publiek. Wat zijn bezoekmotivaties en 
welke functies worden er voor het publiek en wellicht voor de samenleving als geheel 
daadwerkelijk gerealiseerd? Dit type onderzoek levert, nog meer dan het sociologisch 
publieksonderzoek, uiteraard belangrijk materiaal op voor vragen over cultuurbeleid en 
kunstmarketing.  

                                                 

84 In hoofdstuk 3 komt dit artikel nader aan de orde. 
85 Ibid., 19. 
86 Ibid., 20. 
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De onderhavige studie positioneert zich binnen het domein van de functionele benadering en 
bevat daarmee ook elementen uit de socio-psychologische oriëntatie. Binnen het kader van dit 
onderzoek zal er worden gekeken naar (de relaties tussen): 

1. de samenstelling van het publiek (sociologische benadering); 
2. de ervaring van het publiek naar aanleiding van de voorstelling (theatrale ervaring) en 

de ervaring van de theatergebeurtenis als geheel (psychologische benadering); 
3. de realisatie van waarden en functies (functionele benadering). 

Ten aanzien van de opmerkingen van Schoenmakers (1986) en Schoenmakers en Tulloch 
(2004) over het in ogenschouw nemen van de productie of voorstelling bij de analyse van 
publiekservaringen, moet worden opgemerkt dat dit onderzoek zich richt op de relatie tussen 
de architectuur van het theatergebouw en de theaterervaring. De relatie tussen de productie of 
voorstelling en de theatrale ervaring is daarbij van ondergeschikt belang en wordt slechts 
gebruikt als middel om meer te weten te komen over het effect van het theatergebouw. Dat 
betekent echter niet dat de productie of voorstelling volledig buiten beeld blijft.  
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HOOFDSTUK I   
DE CONTEXT VAN BELEVENISTHEATERS: DE BELEVENISSAMENLEVING 
 

1.1 Inleiding  
In de Inleiding is kort aandacht besteed aan het verloop van de discussie zoals gevoerd in de 
jaren negentig van de vorige eeuw, over hoe het contemporaine theatergebouw eruit zou 
moeten zien. Hieruit blijkt dat de interactie tussen toneel en zaal en de onderlinge 
betrokkenheid van de toeschouwers een centrale plaats in de discussie innamen. De 
architectuur van het gebouw diende deze communicatie tussen podiumkunstenaar en 
toeschouwer te bevorderen en het theater diende bovendien een sociale ontmoetingsplaats te 
zijn. Daarnaast zou het gebouw door middel van zijn architectuur een relatie aan moeten gaan 
met de stad, en de ‘binnenwereld’ en ‘buitenwereld’ van het gebouw met elkaar moeten 
verbinden. Zowel in het exterieur als in de secundaire ruimten en niet in de laatste plaats in de 
zaal zelf, zou de belevingswaarde van het gebouw zo veel mogelijk bevorderd moeten worden. 
Het creëren van een uitgesproken theatersfeer, feestelijkheid, transparantie en toegankelijkheid 
waren daartoe de meest gebruikte middelen.  
Architectuurcriticus Arthur Wortmann signaleert op dit vlak een duidelijke breuk met de 
traditionele theaterarchitectuur. Hij stelt dat voorheen het exterieur van het gebouw de 
grensovergang van de dagelijkse realiteit naar de wereld van de verbeelding markeerde. In de 
huidige gebouwen is het strikte onderscheid tussen interieur en exterieur echter aan het 
vertroebelen. ‚De verbeeldingswereld is door de deuren van het theater naar buiten gesijpeld.‛1 
Volgens Wortmann hangt dit samen met de opkomst van de zogenaamde beleveniseconomie. 
Hij doelt hiermee op het van oorsprong Amerikaanse concept van The Experience Economy, 
dat in 1999 met de uitgave van het gelijknamige boek door de auteurs Pine en Gilmore,2 een 
enorme bekendheid verwierf in zowel Amerika als Europa. In hun boek stellen Pine en 

                                                 

1 Arthur Wortmann, ‚Theater in de architectuur,‛ Archis, mei 2003, 40. 
2 Joseph Pine II en James Gilmore, The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage (Boston: 
Harvard Business School Press, 1999). 
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Gilmore dat er een nieuwe economische orde is aangebroken, de zogenaamde 
beleveniseconomie (Experience Economy), waarin enkel ondernemers die een gedenkwaardige 
belevenis weten te creëren zich staande zullen houden op de ontstane belevenismarkt.3 
Wortmann wijst de architectuur aan als een van domeinen waarin de beleveniseconomie zijn 
sporen achterlaat. In ietwat cynische bewoordingen stelt Wortmann:  
 

De gethematiseerde winkel- of woonomgevingen, de gated communities, de 
attractieparken, de vakantiedorpen: ze bestaan inmiddels in talloze varianten 
en hebben gemeen dat ze delen van het leven - variërend van korte bezoeken 
tot een hele levensloop - laten afspelen in omgevingen waarin de 
toegankelijkheid is gecontroleerd en waarin de beleving tot product wordt. 
De wereld van Broadway en Hollywood, van het theater en de film, is zich 
aan het verspreiden. (…) Decorbouw (…) wordt bepalend voor een steeds 
groter deel van de alledaagse leefomgeving.4  

 
Wortmann vraagt zich af wat er met het theatergebouw gebeurt in de beleveniseconomie:  
 

(…) als alles getheatraliseerd wordt, wat gebeurt er dan eigenlijk met het 
theater zelf? Als de dagelijkse omgeving al steeds meer een plek wordt waar 
ervaringen worden aangeboden, waar een kunstmatige belevenis wordt 
geënsceneerd, is daar dan een gevolg van merkbaar in omgevingen die van 
oudsher zulke ervaringen onderdak gaven en representeerden, in theaters, 
muziekzalen, bioscopen?5  

 

                                                 

3 De belevenismarkt is niet een woord dat Pine en Gilmore zelf gebruiken.  
4 Wortmann, Theater in de architectuur, 39. 
5 Ibid., 39. 
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Op basis van de bespreking en analyse van drie gebouwen,6 komt hij tot de voorlopige 
conclusie dat met name de belevenispotenties van de locatie worden benut. Het 
overgangsritueel dat in vroegere theatergebouwen binnen een gebouw plaatsvond (Wortmann 
noemt dit ‚de drempel tussen realiteit en betovering‛ of ‚het binnengaan van een kunstmatige 
wereld‛), is volgens hem verdwenen, doordat de breuk tussen binnen- en buitenruimte is 
opgeheven. Hij legt dit nogal negatief uit: ‚De betovering van haar oude thuis is daarmee 
verbroken.‛7 De zich naar buiten verplaatsende theatraliteit van het theatergebouw kan echter 
evengoed geïnterpreteerd worden als een poging om aan te sluiten bij een groeiende 
‘theatralisering van het dagelijks leven’8 en contact te leggen met de buitenwereld op een 
manier die functie-eigen is. Door aan de stad te laten zien waar het ‘echte’ theater gemaakt 
wordt en plaatsvindt, door het eigen karakter in de architectuur uit te dragen, door een 
uitnodigend gebaar te maken en het publiek welkom te heten, kan het gebouw een eerste stap 
zetten in de communicatie met de potentiële toeschouwer.  
Dit hoofdstuk verschaft een beeld van de aard van de belevenis die in de beleveniseconomie 
centraal staat. In de volgende paragrafen wordt het concept van de beleveniseconomie nader 
beschouwd. Uitgangspunt is het boek van Pine en Gilmore waarmee het concept grote 
bekendheid verwierf. Tevens worden de wortels van het concept nagegaan en wordt het van 
een bredere context voorzien. Tot slot volgt een kritische beschouwing.   
 
 
 
 

                                                 

6 Poppodium Mezz in Breda, naar ontwerp van Erick van Eggeraat associated architects, gerealiseerd in 2002, De 
Toneelschuur in Haarlem, 2003, door Mecanoo Architects in samenwerking met Joost Zwarte en Bioscoop Cinemec in 
Ede, 2003 van DP6 architectuurstudio. 
7 Wortmann, Theater in de architectuur, 40. 
8 Er wordt in verschillende bewoordingen en door verschillende auteurs verwezen naar een dergelijke ‘theatralisering van 
het dagelijks leven’. Kees Vuyk spreekt bijvoorbeeld over ‚de theatralisering van de samenleving‛. Zie Kees Vuyk, 
‚Voorwoord,‛ BulleTIN, no. 10 (eerste kwartaal 2005): 3.    
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1.2 De beleveniseconomie 
 

1.2.1 een nieuwe economische orde: de beleveniseconomie 
The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage verscheen in 1999. Een 
jaar later volgde de Nederlandse vertaling: De beleveniseconomie.9 In het Nederlandse werk is 
het begrip experience vertaald met ‘belevenis’. Voorlopig wordt hier eveneens de term 
‘belevenis’ gehanteerd. In paragraaf 1.4 volgt een kritische bespreking van deze en andere 
begrippen.  
In hun boek betogen Pine en Gilmore dat de nieuwste economische orde bestaat uit het 
aanbieden van belevenissen. Zij baseren hun overtuiging op voorbeelden die zij zien in het 
Amerika van de late jaren negentig. De auteurs merken op dat aan het dagelijks leven steeds 
meer theatrale elementen worden toegevoegd (rechtsprocessen evenals bevallingen worden 
uitgezonden als amusement, reallifeshows zijn aan de orde van de dag en sportbeoefening 
wordt het podium van beroemdheden). Daarnaast proberen steeds meer ondernemingen hun 
diensten om te vormen tot belevenissen. Hieruit leiden Pine en Gilmore af dat belevenissen, 
zowel in het dagelijks leven als in het economisch aanbod, een steeds grotere rol zullen gaan 
spelen.10 Belevenissen, zo stellen zij, zijn er altijd al geweest, maar de economische potenties 
werden tot dusver onvoldoende onderkend.11 Pine en Gilmore zien in de ondernemingen die 
met succes hun diensten ombuigen naar belevenissen, of het nu een luchtvaartmaatschappij, 
parkeergarage, een winkelketen of een computerinstallatiebedrijf betreft, de voorboden van een 
opkomende beleveniseconomie.12 Zelfs het theater zelf, de bakermat van belevenissen, zou wel 
eens concurrentie kunnen gaan ondervinden: 
 

                                                 

9 Joseph Pine II en James Gilmore, De beleveniseconomie. Werk is theater en elke onderneming creëert zijn eigen 
podium, vert. door H. Tromp (Schoonhoven: Academic Service, 2000).  
10 Pine en Gilmore, The Experience Economy, 45, 46. 
11 Ibid., IX, X.  
12 Ibid., 3-5.  
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The Experience Economy liberates theatre from the area behind the arched 
proscenium. The staged performances of government-subsidized playhouses, 
community theatres, movie studios, and theme parks will continue to face 
rising competition from unexpected sources – not only from gaming arenas 
and wilderness experiences but from banks and insurance companies, 
airlines and hotels, and from every street corner and retooled mall. For 
every business is a stage.13     

 
De belangrijkste oorzaak voor de opkomende beleveniseconomie is de aard van de 
economische waarde en de natuurlijke evolutie ervan: van grondstof naar product, naar dienst, 
naar belevenis. Met behulp van grondstoffen worden in het fabricageproces een 
verscheidenheid aan materiële goederen vervaardigd. De Industriële Revolutie bracht de 
verbetering van productietechnieken en de gestandaardiseerde fabricage van goederen, 
waardoor de agrarische economie overvleugeld werd door de industriële economie.14  
De welvaart die de fabricagesector teweeg heeft gebracht en de hoeveelheid aan ontstane 
materiële goederen, deed de vraag naar diensten groeien. Pine en Gilmore omschrijven 
diensten als ‚intangible activities customized to the individual request of known clients‛.15 
Dienstverleners vervullen bepaalde taken die de cliënt wel gedaan wil zien, maar zelf niet kan 
of wil uitvoeren. De cliënten vinden de waarde van de voordelen die zij van een bepaalde 
dienst genieten derhalve groter dan de producten die nodig zijn om de dienst te leveren. In 
Amerika haalde de diensteneconomie de industriële economie in rond 1950, toen voor het eerst 
ruim vijftig procent van de beroepsbevolking werkzaam was in de dienstensector.  
Pine en Gilmore stellen dat de diensteneconomie inmiddels zijn hoogtepunt heeft bereikt: ten 
gevolge van de opkomst van internet, waardoor veel producten en diensten in hoog tempo tot 

                                                 

13 Ibid., 162. 
14 Ibid., 7, 8.  
15 Ibid., 8. 
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commodity16 zijn gemaakt, het verdwijnen van de tussenhandel en de voortschrijdende 
automatisering, verdwijnt er werkgelegenheid in de dienstensector. En dus, stellen Pine en 
Gilmore, zijn goederen en diensten alleen niet meer voldoende. Enkel een nieuwe economische 
output, bestaande uit belevenissen, kan nog economische groei en werkgelegenheid 
voortbrengen.17 
 

1.2.2 wat is een belevenis? 
Wat verstaan Pine en Gilmore nu onder een belevenis? Een belevenis doet zich volgens hen 
voor wanneer een onderneming (door Pine en Gilmore een experience stager genoemd) 
‚intentionally uses services as the stage and goods as props to engage an individual‛.18 Terwijl 
grondstoffen, producten en diensten op afstand van de koper blijven, zijn belevenissen 
persoonlijk. Zij spelen zich af binnen een persoon ‚who has been engaged on an emotional, 
physical, intellectual, or even spiritual level‛.19 Elke belevenis is het resultaat van de interactie 
tussen het georganiseerde evenement en het individu (dat op dat moment in een bepaalde 
fysieke en geestelijke toestand verkeert). Het gevolg is volgens Pine en Gilmore dat twee 
mensen nooit dezelfde belevenis kunnen ondergaan.20 De toegevoegde waarde van een 
belevenis ligt in het gegeven dat deze gedenkwaardig (memorable) is.21 Hoewel de gebeurtenis 
(event) die een belevenis mogelijk maakt vluchtig is, blijft de waarde van de belevenis 
aanwezig in het geheugen van diegene die de belevenis ondergaat.  

                                                 

16 In De Beleveniseconomie is het begrip commodity onvertaald gebleven. In een noot van de uitgever (p. 6) wordt 
vermeld dat het begrip zowel ‚bulkgoederen, goederen die veelal in grote hoeveelheden geleverd worden en aan bepaalde 
basisspecificaties moeten voldoen‛ kan betekenen, als -afhankelijk van de context- ‚grondstof‛, ‚standaardproduct‛ of 
‚handelswaar‛. Hier wordt het begrip commodity vertaald naar het Nederlands wanneer er grondstof mee bedoeld wordt. 
Het begrip commodity wordt gehandhaafd indien het begrip verwijst naar ‘waren’ of ‘handelswaar’. Commodity in deze 
betekenis is een algemene term die de lading beter dekt dan de Nederlandse vertalingen‘waren’ of ‘handelswaar’.  
17 Ibid., 10, 11. 
18 Ibid., 11. 
19 Ibid., 12. 
20 Ibid., 12. 
21 Ibid., 12. 
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the value of the experience lingers in the memory of any individual who was 
engaged by the event. (…) While the experience itself lacks tangibility, 
people greatly value the offering because its value lies within them, where it 
remains long afterward.22  

 
Pine en Gilmore benadrukken dat er pas sprake is van een economisch aanbod wanneer een 
onderneming de klant laat betalen voor de belevenis, die dus een toegangsprijs heeft.23 Hoewel 
dat misschien in eerste instantie vreemd lijkt, wijzen Pine en Gilmore op het gegeven dat de 
geschiedenis van de economische vooruitgang bestaat uit het vragen van geld voor iets wat 
daarvoor ‘gratis’ was. Zo betalen mensen voor diensten die zij ooit zelf verrichtten, voor 
producten die zij ooit zelf maakten en grondstoffen die zij zelf uit de grond haalden. Het 
aanbieden van een belevenis betekent echter niet dat een onderneming geen goederen of 
diensten meer verkoopt. Maar in de beleveniseconomie vormen belevenissen de basis, die voor 
een groot gedeelte de vraag naar goederen en diensten veroorzaakt.24 Oftewel, een 
onderneming die zijn klanten factureert op basis van de tijd die iemand met de onderneming 
doorbrengt, beoefent de ware experience business.25  
     

1.2.3 de domeinen van een belevenis 
De oorsprong van geregisseerde belevenissen ligt volgens Pine en Gilmore bij Walt Disney. In 
1955 opende Disneyland in Californië en in 1971 volgde Disney World in Florida. Disney 
ontwikkelde hiermee het eerste echte themapark, waar zich aan de bezoeker (door Disney 
‘gast’ genoemd) gedurende zijn tocht door het park een verhaal ontvouwt.26 Ook in andere 
delen van de amusementssector, waaronder het theater, heeft het volgens Pine en Gilmore 
altijd gedraaid om belevenissen. 

                                                 

22 Ibid., 12, 13. 
23 Ibid., 62. 
24 Ibid., 67. 
25 Rik Maes, ‚Woord vooraf,‛ in De beleveniseconomie, 9.  
26 Pine en Gilmore, The Experience Economy, 2, 3. 
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When a person buys a service, he purchases a set of intangible activities 
carried out on his behalf. But when he buys an experience, he pays to spend 
time enjoying a series of memorable events that a company stages – as in a 
theatrical play – to engage him in a personal way. Experiences have always 
been at the heart of entertainment, from plays and concerts to movies and TV 
shows.27 

 
Intussen, constateren Pine en Gilmore, is het bieden van belevenissen overgesprongen naar 
vele andere sectoren. Zoals ook de ondertitel van The Experience Economy (Work is Theatre & 
Every Business a Stage) al doet vermoeden zien Pine en Gilmore een voorbeeldrol voor het 
theater weggelegd. ‘Werk is theater’ is de centrale stelling en met het theater als werkmodel 
kunnen zelfs de meest alledaagse handelingen klanten op een gedenkwaardige manier 
aanspreken.28  
Het feit dat de belevenisexpansie zijn oorsprong vindt in de amusementssector, betekent in de 
visie van Pine en Gilmore echter niet dat het toevoegen van wat amusement aan het bestaande 
aanbod voldoende is om van een belevenis te kunnen spreken, of dat amusement de 
belangrijkste factor in een belevenis is. Een geregisseerde belevenis komt namelijk neer op het 
aanspreken, het erbij betrekken van klanten, zo stellen zij, niet op louter amuseren. Pine en 
Gilmore zien amusement (entertainment) dan ook als slechts een van de domeinen van een 
belevenis.29 Daarnaast wijzen zij de domeinen leren (educational), esthetiek (esthetic) en 
ontsnapping aan de werkelijkheid (escapist) aan, zoals is weergegeven in figuur 1.1.  
 
 
 
 

                                                 

27 Ibid., 2. 
28 Ibid., 106. 
29 Ibid., 29, 30. 
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Figuur 1.1: De domeinen van een belevenis, Pine en Gilmore 1999, 30, 31. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pine en Gilmore wijzen twee dimensies in de belevenis aan die door hen erg belangrijk 
gevonden worden. Deze zijn te zien in figuur 1.1. De eerste dimensie (weergegeven op de 
horizontale as) bestaat uit het niveau van deelname van het individu (level of guest 
participation) en leidt aan de uiteinden van het spectrum tot passieve of actieve deelname. De 
tweede dimensie (weergegeven op de verticale as) beschrijft hoe het individu zich verhoudt tot 
de omgeving (the kind of connection, or environmental relationship, that unites customers with 
the event or performance). Deze leidt aan de uiteinden van het spectrum tot absorptie of 
onderdompeling. De vier domeinen van het belevenismodel worden in dit model bepaald door 
de koppeling van de twee ervaringsdimensies.30 
Met absorptie (absorption) bedoelen Pine en Gilmore dat het individu de belevenis in zich 
opneemt, doordat diens aandacht vastgehouden wordt, zoals bijvoorbeeld bij televisiekijken. In 

                                                 

30 Ibid., 30, 31. 
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het geval van onderdompeling (immersion) gaat het individu fysiek of virtueel zelf onderdeel 
uitmaken van de belevenis, bijvoorbeeld wanneer iemand paintball speelt. ‚(…) if the 
experience ‘goes into’ the guest, (…) then he is absorbing the experience. If, on the other hand, 
the guest ‘goes into’ the experience, (…) then he is immersed in the experience.‛31 Veel 
belevenissen bevinden zich ergens tussen deze twee uitersten op het spectrum van hoe het 
individu zich tot de omgeving verhoudt. De omgeving waarin de belevenis plaatsvindt en de 
plaats waar een individu zich in die omgeving bevindt, zijn sterk van invloed op de mate van 
absorptie of onderdompeling. Zo wordt iemand in een bioscoop (met dolby-surround geluid, 
groot scherm, temidden van ander publiek en in het donker), sterker in de belevenis van het 
filmkijken ondergedompeld, dan wanneer iemand dezelfde film thuis op video of dvd bekijkt. 
Pine en Gilmore geven het voorbeeld van een paardenrace32 die gadegeslagen wordt door 
publiek dat zich op verschillende afstanden van het parcours bevindt. Het publiek op de 
hoofdtribune absorbeert het evenement vanaf enige afstand, zo stellen Pine en Gilmore. Het 
publiek dat zich vlak bij de afrastering van het parcours bevindt, wordt sterker 
ondergedompeld in de beelden, geluiden en geuren van de race en in de activiteiten van de 
toeschouwers om hen heen.33 
In het geval van passieve deelname (passive participation) beïnvloedt het individu het 
gebodene niet rechtstreeks en is hij slechts toeschouwer of luisteraar. Bij actieve deelname 
(active participation) daarentegen, oefent het individu persoonlijk invloed uit op het 
evenement dat de belevenis oplevert, zoals bijvoorbeeld een skiër die deelneemt aan een 
wedstrijd. Ook hier is weer sprake van twee uitersten op een spectrum waartussen zich vele 
tussenniveaus bevinden. Pine en Gilmore merken op dat toeschouwers van een skiwedstrijd 
zich niet volkomen passief opstellen: ‚simply by being there, they contribute to the visual and 
aural event that others experience‛.34  
 
                                                 

31 Ibid., 31. 
32 De Kentucky Derby. 
33 Ibid., 31. 
34 Ibid., 30. 
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Uit figuur 1.1 is af te lezen dat belevenissen die tot het domein amusement behoren via de 
zintuigen passief geabsorbeerd worden. Pine en Gilmore plaatsen het bezoek aan een concert 
of theatervoorstelling in dit domein, maar ook bijvoorbeeld televisiekijken of lezen voor het 
plezier.35 De belevenis ontstaat in deze gevallen doordat de aandacht wordt vastgehouden door 
het gebodene, terwijl het individu in meer of mindere mate passief deelneemt. Het individu wil 
volgens Pine en Gilmore bij amusementsbelevenissen vooral iets voelen.  
Bij lerende belevenissen is er sprake van actieve absorptie. Ook in dit domein absorbeert het 
individu datgene wat zich in zijn/haar aanwezigheid ontvouwt. Anders dan bij amusement, 
neemt het individu hier actief deel aan de belevenis, geestelijk (bij intellectuele vorming of 
training) danwel lichamelijk (bij fysieke vorming of training).36 Het individu gebruikt de 
belevenis om iets te leren.  
Ontsnappingsbelevenissen vormen in figuur 1.1 de tegenpool van amusementsbelevenissen. 
Een ontsnappingsbelevenis ontstaat doordat het individu actief deelneemt, (hij geeft immers de 
gebeurtenis mede gestalte) en wordt ondergedompeld, waardoor hij/zij volledig in de belevenis 
opgaat. Pine en Gilmore noemen als voorbeeld een bezoek aan een themapark of casino, het 
gebruik van virtualreality-headsets of het spelen van paintball.37 Deze ontsnapping aan de 
werkelijkheid impliceert ook een fysieke beweging: het weggaan van een bepaalde plaats of 
situatie en het reizen naar een andere plaats of situatie die de moeite waard is.38 Het individu 
wil in een ontsnappingsbelevenis met name iets doen.  
Het laatste kwadrant in figuur 1.1 is het esthetische domein. Esthetische belevenissen worden 
ontleend aan het ergens willen zijn van het individu. Het individu gaat daarbij helemaal op in 
een bepaald evenement of omgeving (onderdompeling), maar neemt passief deel aan de 
belevenis; hij/zij heeft zelf geen invloed op de omgeving en deze blijft na afloop ongewijzigd 

                                                 

35 Ibid., 31. 
36 Ibid., 32. 
37 Ibid., 33. 
38 Ibid., 34. 
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achter. Pine en Gilmore noemen een bezoek aan een museum of galerie, de Grand Canyon, of 
een terras in Venetië.39 
De auteurs wijzen op de verschillende kritieken die bepaalde vormen van architectuur of 
omgevingen zoals Disneyland te verduren krijgen. Zijn dergelijke esthetische omgevingen nu 
echt of nep, natuurlijk of kunstmatig, werkelijk of niet-werkelijk, echte namaak of nepnamaak, 
imitatie of niet? Voor Pine en Gilmore doet het er niet toe of de stimuli die de esthetische 
belevenis veroorzaken ‘echt’ zijn of niet. Het gaat er in hun visie om dat het individu een 
authentieke belevenis ondergaat. Kunstmatige belevenissen bestaan derhalve niet.40 ‚Every 
experience created within the individual is real, whether the stimuli be natural or simulated.‛41  
 

1.2.4 een rijke belevenis 
Het creëren van een authentieke belevenis, oftewel het versterken van de realiteitswaarde, kan 
binnen het model van Pine en Gilmore bereikt worden door de grenzen tussen de vier 
domeinen (amusement, leren, esthetiek, ontsnapping aan de werkelijkheid) te laten vervagen 
en te overschrijden. Veel belevenissen bevinden zich met name in één van de vier domeinen, 
en zouden vaker de grens met meerdere andere domeinen moeten overschrijden. Zo voegen 
veel winkelcentra al amusementselementen toe, maar soms ook esthetische en historische 
(leren). Op deze wijze wordt geprobeerd een ‚rich retail theatre‛ te creëren.42 Om een rijke, 
boeiende en uitdagende belevenis te kunnen bieden, dienen aspecten uit alle vier domeinen te 
worden opgenomen, waardoor een complete belevenis gecreëerd kan worden.43  
Ook nu noemen Pine en Gilmore het Disney-concern. In 1997 werd in Californië Club Disney 
geopend, een speelbelevenis voor kinderen en hun begeleiders. In de negen verschillende 
thematische speelruimten, komen elementen uit alle domeinen aan bod: amusement in de 
projectie van disneyfilms en lerende elementen in de vorm van kunst- en 
                                                 

39 Ibid., 35. 
40 Ibid., 36-38. 
41 Ibid., 36. 
42 Ibid., 38-39. 
43 Ibid., 39. 
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handenarbeidcursussen en informatie over de geschiedenis van Disney. Ontsnapping vinden de 
kinderen in het zich verkleden als disneyfiguren en in de speelterreinen, en esthetiek in de 
zintuiglijke stimuli van de ruimten.44 Het concept van de beleveniseconomie, zoals hierboven 
uiteengezet, onderscheidt zich van de diensteneconomie doordat de klant betaalt voor de tijd 
die hij doorbrengt met de aanbieder van de belevenis. Dat maakt de ruimte waarin die tijd 
wordt doorgebracht van groot belang: de ruimte moet de moeite waard zijn om tijd in door te 
brengen, en een gedenkwaardige plek zijn die de vorming van herinneringen ondersteunt.  
 

The sweet spot for any compelling experience – incorporating entertainment, 
educational, escapist, and esthetic elements into otherwise generic space – is 
similarly a mnemonic place, a tool aiding in the creation of memories, 
distinct from the normally uneventful world of goods and services. Its very 
design invites you to enter, and to return again and again.45 

 
1.2.5 van belevenis naar transformatie  

Het blijft echter niet bij deze vierde economische orde van belevenissen, na de economieën die 
waren gebaseerd op grondstoffen, goederen en diensten. Pine en Gilmore kondigen ook reeds 
een vijfde orde aan, die van de transformaties. Nadat ondernemingen belevenissen aan hun 
diensten hebben toegevoegd, gaan zij vervolgens transformaties aan hun belevenissen 
koppelen, zo menen Pine en Gilmore. Net als grondstoffen, producten en diensten, worden 
uiteindelijk ook belevenissen bekend terrein en inwisselbaar. Om dit te ondervangen moeten 
ondernemingen rekening houden met het effect dat de geboden belevenissen op de deelnemers 
hebben en de belevenis zo ontwerpen dat die tot een gewenste verandering, een transformatie, 
bij de deelnemer leidt.46  

                                                 

44 Ibid., 41. 
45 Ibid., 43. Zie eveneens het citaat in paragraaf 1.2.5. 
46 Ibid., 164, 165. 
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De nieuwe economie ontleent haar kracht niet enkel aan de gedenkwaardige kwaliteiten die 
een belevenis kan opleveren. ‚For not all experiences are fun, enlightening, distracting or 
breathtaking.‛47 Pine en Gilmore verklaren het veelvuldig bezoeken van bijvoorbeeld 
fitnesscentra en psychiaters, maar ook de inzet van gezinsbegeleiders of het inschrijven bij 
(private) onderwijsinstellingen door de behoefte van individuen om zichzelf te veranderen, tot 
iets anders te transformeren. De belevenis wordt nu een middel om iets te verkrijgen dat 
waardevoller is dan de belevenis zelf, namelijk een persoonlijke verandering. Ook hier geldt 
weer dat mensen bereid zijn te betalen voor iets dat daarvoor gratis was. Dat streven naar een 
persoonlijke verandering maakt transformaties vaak pijnlijke en diepgaande ervaringen.48 Maar 
er zijn nog drie opvallende kenmerken te noemen. Zo hebben transformaties een blijvend 
effect. Om daadwerkelijk doeltreffend te kunnen zijn, moeten transformaties daarom stand 
houden in de loop van de tijd. Daarnaast hebben transformaties een individueel karakter; de 
verandering speelt zich af in de persoon zelf. Bovendien kan een individu niet tweemaal 
dezelfde transformatie doormaken, omdat hij na de eerste keer al een ander persoon geworden 
is.49  
Met elke volgende economische orde neemt de tastbaarheid van het gebodene af, terwijl de 
waarde ervan toeneemt. Belevenissen dringen door tot in het individu zelf en zijn daardoor al 
van een grotere waarde dan goederen en diensten. Hoe gedenkwaardig een belevenis ook is, 
deze zal uiteindelijk toch in de herinnering van de gebruiker vervagen. Transformaties 
daarentegen begeleiden het individu naar de verwezenlijking van zijn aspiraties en helpen die 
verandering in de loop van de tijd in stand te houden.50  
Bij transformaties gaat het in de visie van Pine en Gilmore derhalve om de bron van alle 
overige behoeften, waar verlangens naar grondstoffen, goederen, diensten of belevenissen hun 

                                                 

47 Ibid., 163. 
48 Ibid., 163-165. 
49 Ibid., 171, 172. 
50 Ibid., 190. 
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oorsprong vinden. Mensen hechten daarom aan transformaties een grotere waarde.51 Als basis 
voor een transformatie kan worden geput uit alle vier domeinen:  
 

Entertainment experiences can alter our view of the world, while educational 
experiences can make us rethink how we fit into that world. Escapist 
experiences can boost our personal capabilities and characteristics to new 
levels, while esthetic experiences can imbue a sense of wonder, beauty, and 
appreciation. (…) the most engaging lifetransforming experiences will center 
around the sweet spot, composed of multiple elements from all four realms – 
no matter the ultimate aim of the transformation – for it is in the sweet spot 
that an experience best engages us and focuses our attention on its 
transforming nature.52 

 
1.3 Belevenis in een bredere context: de belevenissamenleving 

Hoewel het concept van Pine en Gilmore op sommige punten onzorgvuldig is uitgewerkt (zie 
hiervoor paragraaf 1.4.1 en 1.4.4), lijken de auteurs gelijk te hebben gekregen in hun 
voorspelling dat de beleveniseconomie een steeds grotere rol zou gaan spelen. Ook in Europa 
en Nederland zijn de voorbeelden oneindig. Het boek van Pine en Gilmore gaf het 
belevenisconcept zijn grote bekendheid, maar al eerder zijn er andere auteurs geweest die 
dezelfde of vergelijkbare ontwikkelingen, die wijzen op een toenemende interesse in 
belevenissen, beschreven.  
 

1.3.1 voortekenen van een opkomende belevenissamenleving 
Een bekende voorloper van de aankondiging van de beleveniseconomie die hier verder niet 
uitgebreid zal worden behandeld, is La société du spectacle, geschreven in 1967 door Guy 

                                                 

51 Ibid., 172, 202. 
52 Ibid., 180. Zie voor ‘de sweet spot’ ook het citaat in paragraaf 1.2.4.  
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Debord.53 Debord beschrijft de consumptiemaatschappij als een samenleving die wordt 
beheerst door beelden en waarin steeds minder verschil bestaat tussen het beeld en de 
werkelijkheid. Het beeld verdringt als het ware de werkelijkheid en wordt een werkelijkheid op 
zichzelf. Daarmee wordt uiteindelijk de waarde van dingen afgemeten aan het beeld dat het 
oproept, in plaats van aan de ‘werkelijke’ waarde. In 1970 verscheen vervolgens Future Shock, 
geschreven door Alvin Toffler. Vanuit een sociologische benadering beschreef Toffler 
processen van verandering en de invloed daarvan op het dagelijks leven. Hij schetst vervolgens 
een coherent beeld van de toekomst door aandacht te besteden aan ontwikkelingen op allerlei 
gebied, zoals ontwikkelingen met betrekking tot organisatiestructuren, wetenschap, 
technologie, automatisering, economie, consumentengedrag, opleiding, kennis, leefstijlen, 
subculturen, interpersoonlijke relaties, gezinsstructuren en mobiliteit. Op economisch gebied 
voorspelde Toffler voor het jaar 2000 het ontstaan van een zogenaamde belevenisindustrie 
(Experience Industry), waarin belevenissen worden ontworpen en aangeboden door 
belevenismakers (Experience Makers).54  
Toffler verweet de toenmalige economen gebrek aan verbeelding. Zij waren volgens hem niet 
in staat om in te zien dat op een gegeven moment een maatschappij zou ontstaan waarin in de 
materiële basisbehoeften zou zijn voorzien. Volgens hem zou er een snelle verschuiving van 
een economie gericht op de bevrediging van materiële behoeften, naar de bevrediging van 
psychische behoeften plaats gaan vinden, door hem het proces van psychologisering (proces of 
psychologization) genoemd.55 Hoewel nog niet erkend door de economen van zijn tijd, waren 
volgens Toffler de voortekenen van een dergelijk proces al in 1970 aanwezig. De verschuiving 
van een goederen- naar een diensteneconomie is op dat moment al in volle gang. Maar, schrijft 
Toffler, er is nog een verschuiving gaande, het genoemde proces van psychologisering, dat 
verregaande gevolgen zal hebben voor zowel goederen als diensten. ‚It is this shift that will 

                                                 

53 In 1976 werd de Franstalige uitgave vertaald naar het Nederlands: Guy Debord, De spektakelmaatschappij, vert. Jaap 
Kloosterman en René van de Kraats (Baarn: Het wereldvenster, 1976).   
54 Alvin Toffler, Future Shock (London: The Bodley Head, 1970), 196, 200, 207. 
55 Ibid., 195. 
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lead to the next forward movement of the economy, the growth of a strange new sector based 
on what can only be called the ‘experience industries’.‛56  
Toffler leidt dit af uit een groeiende productie van goederen waarbij ‘psychologische extra’s’ 
aan het basisproduct zijn toegevoegd en die een ‘psychologische meerwaarde’ met zich 
meebrengen. Niet zozeer de gebruikswaarde, maar de psychologische waarde van producten 
zou volgens Toffler een steeds grotere rol gaan spelen bij de beoordeling van producten. Hij 
herkende dit in producten als auto’s, sigaretten, zeep, afwasmachines en frisdranken. En dit 
zou slechts de eerste stap in het proces zijn.  
Hetzelfde effect zou namelijk in de dienstensector gaan optreden, zo stelde Toffler. Een 
duidelijk voorbeeld op dat moment was de vliegbranche, waarin vliegmaatschappijen niet 
slechts een persoon van locatie A naar B transporteerden, maar de gehele vlucht een zo 
aangenaam mogelijke gebeurtenis lieten zijn. Toffler noemt Trans-World Airlines als een 
maatschappij die themavluchten aan ging bieden.  
 

It is clear that TWA is no longer selling transportation, as such, but a 
carefully designed psychological package as well. We can expect the airlines 
before long to make use of lights and multimedia projections to create total, 
but temporary, environments providing the passenger with something 
approaching a theatrical experience.57  

 
Ook in winkelcentra ziet Toffler een bewijs van de ingezette verschuiving. Hij wijst op de 
aandacht die is besteed aan de inrichting van winkelomgevingen, die volgens hem de 
winkelende consument een gedenkwaardige belevenis (memorable experience) oplevert.58  

                                                 

56 Ibid., 196. 
57 Ibid., 199. Hoewel lange tijd Tofflers voorspellingen op dit punt houdbaar leken, blijken dertig jaar later de diensten 
van vliegmaatschappijen toch tot commodities te zijn verworden; door de komst van een aantal ‘prijsvechters’ zien 
maatschappijen zich gedwongen vluchten ‘uit te kleden’ en op korte vluchten vooral te concurreren op prijs. 
58 Ibid., 200. Deze term speelt in het concept van Pine en Gilmore een centrale rol. Onduidelijk is of Pine en Gilmore 
zich hebben laten inspireren door Toffler. 
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Na de eerste en tweede stap in het proces van psychologisering zou er volgens Toffler een 
derde niveau ontstaan waarin belevenissen op zichzelf worden aangeboden, los van een 
product of dienst.  

 
We shall go far beyond any “functional” necessity, turning the service, 
whether it is shopping, dining, or having one’s hair cut, into a pre-fabricated 
experience. (…) we shall also witness a revolutionary expansion of certain 
industries whose sole output consists not of manufactured goods, nor even of 
ordinary services, but of pre-programmed “experiences”.59  

 
Ook hiervan ziet Toffler al de voortekenen. Hij wijst op het hoge groeitempo in sectoren die 
zich altijd al met het aanbieden van belevenissen bezighielden, zoals het toerisme, het massa 
amusement, het onderwijs, bepaalde dienstverlening op het gebied van de psychologie en niet 
in de laatste plaats de kunstensector.60  
Toffler voorspelde met zijn beschrijving van de drie stappen in het door hem verwachtte 
proces van psychologisering, in feite het ontstaan van een nieuwe economische orde, later door 
Pine en Gilmore omschreven als de beleveniseconomie. Toffler formuleert dit zelf als volgt: 
‚Eventually, the experience-makers will form a basic – if not the basic – sector of the 
economy. The process of psychologization will be complete.‛61 Toffler besluit zijn 
voorspellingen over belevenissen met de opmerkelijke uitspraak: ‚we shall become the first 
culture in history to employ high technology to manufacture that most transient, yet lasting of 
products: the human experience‛.62  
Ook de socioloog MacCannel meende al in de jaren zeventig te kunnen constateren dat 
consumenten in steeds sterkere mate producten kiezen op basis van de stijl, sfeer en het gevoel 
dat het product met zich meebrengt, ten koste van materiële kenmerken. Bovendien wordt 
                                                 

59 Ibid., 200. 
60 Ibid., 201. 
61 Ibid., 207. 
62 Ibid., 210. 
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steeds meer ‚pure experience, which leaves no material trace‛, aangeboden.63 De moderne 
samenleving vanaf de jaren ’50 is volgens MacCannel minder materialistisch georiënteerd dan 
tot dan toe aangenomen. In plaats van volledig gericht op de consumptie van goederen, zijn 
mensen eerder op zoek naar belevenissen. In de moderne samenleving spelen goederen dan 
ook een andere rol dan in het industriële tijdperk, zo stelt MacCannel. Producten worden steeds 
minder enkel een gebruiksvoorwerp of consumptiegoed, maar steeds meer een middel om iets 
anders te bereiken.  
 

The value of such things as programs, trips, courses, reports, articles, shows, 
conferences, parades, opinions, events, sights, spectacles, scenes and 
situations of modernity (…) is a function of the quality and quantity of 
experience they promise. Even the value of strictly material goods is 
increasingly similarly derived from the degree to which they promise to form 
a part of our modern experience. (…) Moreover, the old-style material type 
of commodity retains an important position in modern society only insofar as 
it has the capacity to deliver an experience: TVs, stereos, cameras, tape 
recorders, sports cars, vibrators, electric guitars or recreational drugs.64 

 
1.3.2 de belevenissamenleving 

De Duitse socioloog Schulze is de eerste auteur die op uitgebreidere wijze een beeld schets van 
een samenleving waarin mensen in toenemende mate op zoek zijn naar belevenissen. Hij 
noemt een dergelijke samenleving de belevenissamenleving (Die Erlebnisgesellschaft). In het 
in 1992 gepubliceerde boek Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, 
bespreekt Schulze een aantal (sociale) condities van de samenleving in de late jaren tachtig en 
de vroege jaren negentig. In  een theoretisch kader dat als basis dient voor de interpretatie van 

                                                 

63 Dean MacCannel, The Tourist:A NewTheory of the Leisure Class (New York: Schocken Books, 1976), 21. 
64 Ibid., 23.  
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zijn empirische gegevens en zijn  segmentering in sociale klassen, introduceert hij het begrip 
belevenissamenleving en spreekt hij over de belevenismarkt (Erlebnismarkt).   
De consument probeert op de belevenismarkt het aanbod te kiezen dat hem de gewenste 
belevenissen op zal leveren. De waarde van het aanbod aan belevenissen (Erlebnisangebot) 
wordt door de consument in termen van mooi, spannend, gezellig, stijlvol, interessant 
enzovoorts uitgedrukt. Op de belevenismarkt vragen aanbieders niet per se alleen geld in ruil 
voor hun aanbod aan belevenissen. Ook tijd, aandacht en erkenning kunnen tegenprestaties zijn 
waarnaar een aanbieder (bijvoorbeeld radio en televisie, politici) op zoek is. In de visie van 
Schulze zou een zuiver economisch marktbegrip tekort doen aan de sociologische kant van het 
verschijnsel. Het subject is in de belevenissamenleving niet alleen consument, maar laat zich in 
al zijn handelen leiden door de zucht naar belevenissen.65       
 

1.3.3 intern en extern gerichte levensopvattingen  
Schulze baseert zijn theorie op de overtuiging dat in de westerse samenleving van de jaren 
tachtig en negentig, intern gerichte levensopvattingen (innenorientierte Lebensauffassungen) 
extern gerichte levensopvattingen (aussenorientierte Lebensauffassungen) hebben verdrongen. 
Onder extern gerichte levensopvattingen verstaat hij levensopvattingen die verwijzen naar een 
werkelijkheid die zich buiten het individu bevindt, terwijl intern gerichte levensopvattingen 
naar het subject zelf verwijzen en het subject in het centrum van denken en handelen plaatsen. 
Bij een intern gerichte levensopvatting is het succes van een handeling of ervaring daarom 
afhankelijk van het oordeel/de beleving van het subject. Zo is het krijgen van kinderen in een 
extern gerichte levensopvatting bereikt wanneer de kinderen er zijn, terwijl bij een intern 
gerichte levensopvatting het doel is bereikt als de kinderen de ouders gelukkig maken of ten 
minste niet te veel zeuren. In het geval van reizen is het externe doel de verplaatsing van A 
naar B. Het interne doel is de belevenis van het reizen, waarbij verplaatsing een nevendoel is 
geworden. Schulze stelt dat in vele domeinen van het dagelijks leven, bijvoorbeeld in de 
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domeinen partnerschap, beroep, wonen, opleiding, kleding, eten en tuinieren, het intern 
gerichte handelen op de voorgrond is getreden, ten koste van het extern gerichte handelen.66 
Dit is kenmerkend voor de westerse maatschappij van de jaren tachtig en negentig in 
vergelijking met eerdere en andere samenlevingen.67 De levensopvatting binnen een 
belevenissamenleving onderscheidt zich van levensopvattingen waarin overlevingsstrategieën, 
een dienende houding (religieus of wereldlijk), plichtsbesef of zelfopoffering centraal staan.68 
 

1.3.4 toenemende belevenisoriëntatie en esthetisering van het dagelijks leven 
Schulze wijst de welvaartsgroei van na de Tweede Wereldoorlog aan als belangrijkste oorzaak 
voor het ontstaan van een belevenissamenleving. De welvaartsgroei heeft tot gevolg gehad dat 
grote delen van de bevolking zich niet meer met hun eerste levensbehoeften hoeven bezig te 
houden. In plaats daarvan, zo stelt Schulze, houden mensen zich inmiddels bezig met de 
betekenis van hun leven.69 Met de toename van de levensstandaard, vrije tijd, 
opleidingsmogelijkheden en door technische vooruitgang, lijkt het leiden van een zinvol leven 
echter plotseling een probleem te worden. De algemene vraag ‘hoe bereik ik X’ verschuift naar 
de meer existentiële vraag ‘wat wil ik eigenlijk’, maar creëert daarmee een probleem voor een 
massa mensen. Schulze constateert dat mensen op de stormachtige ontwikkelingen van de 
jaren tachtig reageren door het beleven van het eigen leven centraal te stellen: ‚Das Erleben 
des Lebens rückt ins Zentrum‛. Schulze spreekt in dit verband over het ontstaan van een snel 
groeiende belevenismarkt.70   
De dagelijkse keuzes die mensen moeten maken uit een onmetelijk aanbod (eten, kleding, 
wasmiddelen) gaan vaak niet meer over de gebruikswaarde (wasmiddel X wast immers net zo 
goed als wasmiddel Y); keuzes worden in plaats daarvan op esthetische gronden gemaakt. 
Schulze spreekt over de esthetisering van het dagelijks leven (der Asthetisierung des 
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Alltagslebens). De onmetelijke keuzemogelijkheden, zo stelt Schulze, bieden op basis van hun 
esthetische kenmerken een mogelijkheid tot identiteitsvorming van het subject, waarbij 
‚Erlebe dein Leben‛ het motto vormt. Zo vormen de ervaringen in de omgang met de 
dagelijkse werkelijkheid een raamwerk waarbinnen een identiteit ontstaat.71  
Schulze is van mening dat hoewel er een steeds grotere verscheidenheid aan levensopvattingen 
lijkt te ontstaan, er tegelijkertijd een gemeenschappelijke noemer in deze levensopvattingen 
aan te wijzen is. Hij noemt deze gemeenschappelijke noemer de belevenisoriëntatie 
(Erlebnisorientierung). Belevenisoriëntatie functioneert als een collectieve basismotivatie: de 
belevenisgeoriënteerde mens is erop gericht om zichzelf prettige ervaringen te bezorgen.72 De 
belevenisoriëntatie hangt derhalve nauw samen met de intern gerichte levensopvatting: 
‚Innenorientierung ist Erlebnisorientierung. Das Projekt des Schönen Lebens ist das Projekt, 
etwas zu erleben‛.73 
De sterke toename van de belevenisoriëntatie heeft ervoor gezorgd, zo schrijft Schulze, dat er 
een belevenissamenleving heeft kunnen ontstaan. De zucht naar belevenissen bestond immers 
al op kleine schaal, maar heeft zich in deze periode kunnen uitbreiden. Deze uitbreiding in de 
samenleving als geheel is ten eerste zichtbaar doordat niet meer alleen een kleine elite zich 
belevenisoriëntatie kan veroorloven, maar nu ook grote delen van de bevolking.74 Een tweede 
beweging waardoor een uitbreiding zichtbaar wordt, bestaat eruit dat belevenisoriëntatie tot 
steeds meer levensdomeinen doordringt, zoals relaties, ouderrol, beroep, deelname aan het 
politieke leven, verhouding tot het eigen lichaam of verhouding tot de natuur.75  
Belevenisoriëntatie vindt plaats op twee niveaus, waarbinnen gradaties mogelijk zijn. Op het 
eerste niveau, het niveau van de handeling zelf, is het mogelijk dat iemand zowel intern 
gerichte als extern gerichte motivaties combineert. Bijvoorbeeld, iemand trekt een jas aan om 
zich mooi te voelen (intern gericht, afhankelijk van het oordeel van het subject zelf) maar ook 

                                                 

71 Ibid., 34, 55. 
72 Ibid., 36 en glossarium, 736. 
73 Ibid., 38. 
74 Ibid., 59 
75 Ibid., 59, 42. 



M.L. Wilders                    Hoofdstuk 1              De context van belevenistheaters: De belevenissamenleving 

 65 

om indruk te maken (extern gericht, afhankelijk van het oordeel van de buitenwereld). Op het 
tweede niveau is belevenisoriëntatie situatieoverschrijdend, en voltrekt zij zich in een reeks 
handelingen en situaties. Hieronder vallen dagelijkse handelingen en keuzes zoals de 
dagelijkse boodschappen of vrijetijdsbesteding, maar ook niet dagelijkse keuzes zoals partner- 
of beroepskeuze of de aanschaf van een nieuwe auto. Een derde aanwijsbaar kenmerk van de 
toenemende belevenisoriëntatie is dat deze zich voordoet op beide niveaus: de intern gerichte 
oriëntering per handeling én het aantal intern gerichte handelingen in het totale handelen van 
een individu zijn toegenomen.76 Daarmee heeft belevenisgeoriënteerd handelen een steeds 
groter aandeel in het individuele tijdsbudget.77   
Een vierde verschuiving binnen de samenleving die kenmerkend is voor de toenemende 
belevenisoriëntatie hangt samen met de visie die de tegenwoordige mens op zijn bestaan heeft. 
De mens, zo stelt Schulze, heeft een groot geloof in de maakbare wereld. De tegenwoordige 
mens deelt de wereld in, in van te voren gegeven en nog te vormen domeinen, waarbij die 
laatste categorie groeiende is. Psyche, relaties, familie, levenswandel en lichaam gelden 
inmiddels allemaal als maakbaar, te repareren en te herzien. Of dit ook daadwerkelijk zo is, is 
volgens Schulze niet van belang, het gaat erom dat grote groepen mensen hun bestaan op deze 
wijze beschouwen.78 Belevenissen treden daarbij steeds meer in het centrum van iemands 
persoonlijke leven, waarbij zij als maatstaf gaan gelden voor wat waardevol is en wat niet en 
daarmee de betekenis van het leven definiëren.79   
 

1.3.5 esthetisering, subjectivering en smaak 
Terwijl Schulze in 1992 over de esthetisering van het dagelijks leven spreekt, verschijnt in 
datzelfde jaar een bundel essays van de hand van Kees Vuyk, getiteld De esthetisering van het 
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wereldbeeld, naar een van de opgenomen essays.80 Onder esthetisering verstaat Vuyk ‚de 
tendens om alles en iedereen te bekijken en te beoordelen vanuit een esthetisch perspectief‛.81 
Hoewel ook volgens Vuyk dit proces al eerder is ingezet, is deze kijk op het leven en de 
wereld volgens Vuyk in de jaren tachtig van de twintigste eeuw gemeengoed geworden. Net 
als Schulze, herkent hij een algemene tendens waarin het esthetische een steeds grotere rol 
speelt als het gaat om de waardebepaling van situaties, handelingen, gebeurtenissen, personen 
en het leven zelf. Binnen deze context denkt Vuyk ook de groeiende interesse voor kunst, een 
esthetisch product bij uitstek, in de jaren tachtig te kunnen verklaren.82  
Het doorslaggevende criterium op basis waarvan alles en iedereen beoordeeld wordt en keuzes 
worden gemaakt, is steeds weer de smaak. Smaak is datgene wat op alle levensdomeinen 
toegepast kan worden. Relaties en vriendschap, lichaam, kleding en lifestyle worden aan het 
criterium van de smaak onderworpen, maar ook politiek, religie, arbeid, onderwijs en 
gezondheidszorg. Een individu heeft de mogelijkheid om uitdrukking te geven aan zijn/haar 
persoonlijkheid door middel van de keuzes die hij/zij maakt op basis van esthetische gronden.83  
Esthetisering betekent volgens Vuyk dan ook subjectivering.  
 

1.3.6 evenement-autisme en een verdwijnend zelf 
Net als bij het signaleren van de smaak als overheersend kwaliteitscriterium loopt Vuyk met de 
constatering van een groeiende aandacht voor het subject, vooruit op wat Schulze in Kulissen 
des Glücks (1999) ook zal beschrijven als kenmerkend voor die Eventkultur. ‚De wereld is in 
de twintigste eeuw een subjectieve zaak. In hun objectiviteit zijn de dingen ons soms 
onverschillig geworden. Alleen ons gevoel bij de dingen zegt ons nog iets.‛84 Volgens Vuyk is 
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de westerse mens volledig geconcentreerd geraakt op het subject. Dit narcisme dat mensen aan 
de dag leggen, heeft echter wel een probleem veroorzaakt: een verdwijnend zelf.  

 
Het proces van esthetisering heeft echter niet alleen het subject naar voren 
geschoven ten koste van de objectiviteit, het is tegelijk het gevolg van het feit 
dat de klassieke beelden van objectiviteit en subjectiviteit beiden aan het 
wankelen zijn gegaan. Het subject belichaamt niet langer de idee van 
universele menselijkheid. De vaste vorm van het zelf vervaagt. Wat 
achterblijft, is een subject als een bodemloze put van behoeften. Mensen 
moeten nu dus de wereld relateren aan een zelf dat verdwijnende is en 
waarin ook alles verdwijnt.85   

 
In Kulissen des Glücks bestempelt Schulze een dergelijk effect als evenement-autisme 
(Ereignis-Autismus). Schulze constateert in 1999 een nog steeds toenemend aanbod aan 
evenementen, ondanks de voortekenen van overlading en uitputting bij de consument. Event is 
volgens hem het modewoord van de jaren negentig geworden. De auteur stelt zich de vraag 
wat er eigenlijk gebeurt bij een geënsceneerd evenement (inszenierten Ereignis).86 Van 
oudsher reflecteren mensen bij geënsceneerde evenementen gezamenlijk over hun 
werkelijkheid: het objectieve (das Objektive). Dit gebeurt bijvoorbeeld bij religieuze 
evenementen zoals een katholieke mis (gemeenschappelijk wereldbeeld), terechtstellingen 
(moraal) of een operaopvoering of bal in de negentiende eeuw (sociale verhoudingen). In 
allerlei culturen is de combinatie van enerzijds een collectieve zelfbevestiging en anderzijds 
fascinatie voor het evenement terug te vinden.87 Bij de evenementen van de 
belevenismaatschappij (de tegenwoordige belevenissen) is dat eerste aspect, de 
gemeenschappelijk zin- of betekenisgeving, vaak afwezig of hebben de verhoudingen zich 
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omgedraaid. Wat overblijft is dat het evenement enkel of voornamelijk op het belevende 
subject betrekking heeft.   
Dit wordt volgens Schulze veroorzaakt door de levensfilosofie waarbij het eigen leven het doel 
op zich is. Alles staat in het teken van ‘ergens zin in hebben’ en wordt afgemeten aan de vraag 
of het in de smaak valt of niet. In paragraaf 1.3.2.1. is uiteengezet dat Schulze dit een intern 
gerichte levensopvatting noemt.88 De zucht naar belevenissen is echter niet wat de 
tegenwoordige samenleving onderscheidt van andere; die is er immers altijd geweest. In 
paragraaf 1.3.2.2. werd al gewezen op een sterke toename van de belevenisoriëntatie. In 
Kulissen des Glücks legt Schulze de nadruk op de hoge mate waarin subjectgerichte motieven 
tot doel op zich zijn verheven.89   
Bij evenementen die erop zijn gericht om belevenisbehoeften te bevredigen, maakt iemand 
vooral steeds weer kennis met zichzelf. In die zin werken de gekozen evenementen vooral 
zelfbevestigend. Schulze noemt dit effect dat optreedt door een overvloed aan dergelijke 
belevenissen evenement-autisme in tweeërlei zin: evenementen hebben enkel zichzelf als kader 
en de deelnemers aan evenementen hebben slechts zichzelf als betekenisgevende.90 De naar 
binnen gekeerdheid van het subject gaat gepaard met het zich afkeren van de buitenwereld. Zo 
bieden de omgang met nieuws, kunst en religie geen informatie over de buitenwereld meer 
waar betekenis aan kan worden ontleend, maar verworden zij tot ‚Aktualitätsgefühl, 
Kunsterlebnis, religiöse Empfindung, Massenschauer‛.91  
 

1.3.7 indruktheorie en verwerkingstheorie 
Het in bewust handelen omzetten van de belevenisoriëntatie noemt Schulze belevenisrationeel 
handelen (erlebnisrationalen Handeln).92 Het individu gaat daarbij volgens hem ten onrechte 
uit van de ‘indruktheorie’ (Eindruckstheorie des Erlebnisses). Dat wil zeggen dat het individu 
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zijn situatie zo probeert in te richten dat die hem bevalt, waarbij hij de nadruk legt op externe 
omstandigheden en ervan uitgaat dat enkel het externe op het innerlijke inwerkt door 
indrukken achter te laten. Daarbij onderschat men de eigen rol bij het ontstaan van 
belevenissen, zo schrijft Schulze. Beschrijvingen van een belevenis worden zo vaak onterecht 
voor beschrijvingen van het objectieve, van de werkelijkheid aangezien. Het individu zelf 
speelt echter een actieve rol bij het tot stand komen van belevenissen, doordat het subject de 
indrukken die hij van buiten krijgt, zelf verwerkt. Het gaat dan ook om de werkzaamheid van 
het bewustzijn, onafhankelijk van de objectieve eigenschappen van de beleefde werkelijkheid. 
Schulze introduceert daarom de verwerkingstheorie (Erlebnistheorie der Verarbeitung) in de 
plaats van de indruktheorie.93 In deze theorie worden belevenissen niet door het subject 
ontvangen, maar gemaakt. Belevenissen ontstaan in de innerlijke wereld van het subject, 
waardoor ze uniek zijn: twee personen die dezelfde gebeurtenis aanschouwen, creëren hun 
eigen unieke belevenis.94 Een ander punt waarop de belevenis in de verwerkingstheorie zich 
onderscheidt van de indruktheorie, is dat het subject reflecteert op de belevenis. De mens 
gebruikt reflectie om zich de belevenis eigen te maken en greep op zichzelf te krijgen.95 Het 
onwillekeurige (onvoorspelbare) verloop van belevenissen is deels een gevolg van het gegeven 
dat elk individu een eigen unieke belevenis creëert. Ook al probeert een individu zijn externe 
omstandigheden op de juiste manier in te richten, toch lopen belevenissen vaak anders af dan 
beoogt. Enerzijds hangt dit samen met de begrensde controleerbaarheid van de externe 
omstandigheden, anderzijds met de onvoorziene verwerking van het gebodene door het subject 
zelf. Reflectie kan dan worden ingezet om de belevenis zo te interpreteren dat die toch binnen 
de verwachtingspatronen past.96   
Het gegeven dat elk individu een eigen unieke belevenis creëert en er daarna op reflecteert, laat 
in combinatie met de onwillekeurigheid van (het verloop van) belevenissen zien, dat die niet 
enkel gestuurd kunnen worden door het belevenisrationeel handelen. Hoewel men in het 
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dagelijks leven spreekt van het hebben van belevenissen, verwijst men daarmee eigenlijk naar 
zichzelf. De belevenis ontstaat door een innerlijk proces in het subject zelf, waarna men door 
reflectie kan bepalen of de belevenis bevalt of niet. In de verwerkingstheorie kan Schulze de 
uitspraak ‚(Subjekt) A hat Erlebnisse‛ vervangen door ‚(Subject) A besteht (zum Teil) in 
Erlebnissen‛.97 In deze theorie ligt dus de nadruk op het subject. Toch moet ook de betekenis 
van de externe omstandigheden niet volledig ontkend worden. Mensen reageren immers op 
gelijksoortige wijze op bepaalde gebeurtenissen. De verwerkingstheorie zou volgens Schulze 
daarom ruimte moeten laten voor de betekenis van de situatie.98  
 

1.4 Beleveniseconomie versus belevenissamenleving 
Hierboven is een aantal auteurs besproken die voor het in kaart brengen van de belevenis-
economie of -samenleving van belang zijn. Enkele belangrijke overeenkomsten en verschillen 
kwamen reeds aan bod. Hieronder worden de besproken auteurs en hun gedachtegoed scherper 
tegen elkaar afgezet. 
 

1.4.1 het belevenismodel van Pine en Gilmore nader beschouwd 
Zoals besproken in paragraaf 1.2.3 wijzen Pine en Gilmore twee dimensies aan waarbinnen 
belevenissen zich voltrekken. De eerste dimensie bevat een glijdende schaal waarop het niveau 
van deelname van de participant aan het evenement wordt weergegeven. De twee uitersten die 
deze schaal opleveren zijn volledig actieve deelname of volledig passieve deelname. Uit de 
voorbeelden en de beschrijving die Pine en Gilmore geven, blijkt allereerst dat zij op twee 
gedachten hinken als het gaat om fysieke of cognitieve deelname. Zij leggen het niveau van 
deelname als volgt uit: passieve deelnemers ‚not directly affect or influence the performance‛, 
terwijl actieve deelnemers ‚personally affect the performance or event that yields the 
experience‛.99 Hiermee lijken Pine en Gilmore dus zowel bij actieve als passieve deelname te 
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verwijzen naar fysieke deelname aan het evenement zelf. Lerende en 
ontsnappingsbelevenissen vragen in het model van Pine en Gilmore om actieve deelname van 
het individu (zie tabel 1.2). Pine en Gilmore lichten de actieve deelname in het geval van een 
ontsnappingsbelevenis als volgt toe: ‚Rather than playing the passive role of couch potato, 
watching others act, the individual becomes an actor, able to affect the actual performance.‛100 
Zij verwijzen hier dus inderdaad naar actieve fysieke deelname. Zij stellen echter ook: 
‚educational events must actively engage the mind (for intellectual education) and/or the body 
(for physical training)‛.101 In het geval van een educatief evenement, kan het dus ook om 
cognitieve activiteit gaan.  
 
Tabel 1.2: Karakterisering van belevenissen volgens het belevenismodel van Pine en 
Gilmore. 
 
belevenis deelname verhouding tot omgeving 
amusement passief absorptie 
educatief actief absorptie 
ontsnapping actief onderdompeling 
esthetisch passief onderdompeling 
 
Bij amusements- en esthetische belevenissen is er volgens het model sprake van passieve 
deelname. Bij een esthetische belevenis ‚individuals immerse themselves in an event or 
environment but themselves have little or no effect on it, leaving the environment (but not 
themselves) essentially untouched‛.102 Zij noemen een bezoek aan een kunstgalerie of museum 
als voorbeeld. De museumbezoeker is alleen in het museum aanwezig, hij/zij beïnvloedt het 
gebodene niet, en wordt daarom gekarakteriseerd als passief. Ronduit vreemd is dat Pine en 
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Gilmore volledig voorbij gaan aan de cognitieve activiteit van de museumbezoeker in 
confrontatie met de werken, terwijl deze cognitieve activiteit bij een educatief evenement nog 
reden was om deze als actief te bestempelen. Daarmee geven zij blijk van een zeer beperkte 
opvatting van kunst en gaan zij volledig in tegen bestaande theorieën over (esthetische) 
ervaring die stellen dat een kunstwerk voltooid wordt in de receptie ervan.  
Amusementsbelevenissen worden zonder verdere toelichting bestempeld als passief. 
‚Entertainment is passively absorbed through the senses.‛103 Maar er zijn 
amusementsbelevenissen aan te wijzen die op zijn minst een actieve fysieke deelname vragen, 
zo ook niet een cognitieve deelname, bijvoorbeeld winkelen, sporten, koken of dansen.  
Er is nog een tegenstrijdigheid aan te wijzen. Pine en Gilmore noemen een skiër een actieve 
deelnemer. Een skiër neemt fysiek actief deel aan het evenement en creëert daarmee actief zijn 
eigen belevenis. Maar, schrijven Pine en Gilmore, toeschouwers van een skiwedstrijd zijn toch 
niet volkomen passief, zij dragen door hun reacties bij aan het evenement dat anderen beleven. 
Geldt hetzelfde dan ook niet voor bezoekers van een concert, voorstelling of museum, door 
Pine en Gilmore aangemerkt als passieve deelnemers? Ook hier zijn Pine en Gilmore dus alles 
behalve consequent.  
De tweede dimensie in het belevenismodel bevat een glijdende schaal waarop de soort 
verhouding van het individu tot de omgeving wordt weergegeven. Deze leidt aan de uiteinden 
van het spectrum tot volledige absorptie of onderdompeling. Wanneer een individu het 
gebodene in zich opneemt, is er sprake van absorptie. Wanneer hij/zij fysiek of virtueel opgaat 
in het gebodene, is er sprake van onderdompeling. De mate van absorptie of onderdompeling 
hangt sterk samen met de fysieke ruimte waarin het evenement plaatsvindt en de specifieke 
plaats die het individu in die ruimte inneemt. In het geval van absorptie blijft de omgeving in 
feite meer op afstand van de deelnemer, terwijl bij onderdompeling de deelnemer als het ware 
in beslag wordt genomen door de omgeving.  
Pine en Gilmore creëren verwarring door absorptie en onderdompeling te willen koppelen aan 
een amusements-, lerende, esthetische of ontsnappingsbelevenis, (zie tabel 1.2), terwijl ze 

                                                 

103 Ibid., 31. 
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tegelijkertijd beweren dat absorptie kan omslaan in onderdompeling. Bij amusements- en 
lerende belevenissen is er sprake van absorptie omdat het individu het gebodene wel in zich 
opneemt, maar zich er niet volledig in verliest. Te denken valt aan televisiekijken en het 
luisteren naar een hoorcollege. Maar, wanneer de film wordt bekeken in een filmzaal en de 
student in een laboratorium zelf een proef uitvoert, is er volgens Pine en Gilmore ineens sprake 
van onderdompeling. Het bestempelen van amusements- en lerende belevenissen als 
belevenissen waarbij absorptie plaatsvindt lijkt daarom niet relevant, deze zelfde belevenissen 
kunnen immers in een andere setting met onderdompeling gepaard gaan. 
Bij ontsnappings- en esthetische belevenissen is er volgens Pine en Gilmore echter altijd 
sprake van onderdompeling. Bij een ontsnappingsbelevenis verplaatst het individu zich fysiek 
of virtueel naar een andere omgeving, realiteit of werkelijkheid, terwijl bij een esthetische 
belevenis het individu zich verliest in de esthetiek van de omgeving. Pine en Gilmore 
benadrukken bij een ontsnappingsbelevenis de actieve component, de deelnemer is duidelijk 
geen ‚couch potato‛. ‚The guest of an escapist experience actively participates in an 
immersive environment.‛104 Maar is een museumbezoeker, of een toerist aan het Canal Grande 
(volgens Pine en Gilmore een esthetische belevenis waarbij dus sprake is van passieve 
onderdompeling) zo veel passiever? En hoe actief is een virtualreality-headset 
(ontsnappingsbelevenis: actieve onderdompeling) in vergelijking tot het lezen van een boek 
(amusementsbelevenis: passieve absorptie)? Is het lezen van dat boek ook niet te beschouwen 
als een virtuele ontsnappingsbelevenis (en dus actieve onderdompeling)? Kortom, de 
koppeling van een bepaald soort belevenissen aan ofwel absorptie ofwel onderdompeling, 
houdt na enige reflectie moeilijk stand.    
Onderdelen uit het model van Pine en Gilmore zijn desalniettemin zeker van toepassing op 
belevenissen. Bepaalde evenementen of gebeurtenissen vragen een meer actieve (fysieke of 
cognitieve) deelname van participanten dan andere. Voor veel evenementen of gebeurtenissen 
zou ook aangegeven kunnen worden of ze een sterker absorberend of onderdompelend effect 
hebben.  

                                                 

104 Ibid., 33. 
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Pine en Gilmore hebben echter een kunstmatig model geproduceerd door de deelname aan 
bepaalde belevenissen aan te merken als passief of actief en ze tegelijkertijd te willen 
karakteriseren als absorberend of onderdompelend. Dit model dwingt de auteurs tot veel 
inconsequenties.  
Bovendien zoeken de auteurs naar de kern van bepaalde belevenissen. Mensen die op zoek zijn 
naar de door hen genoemde belevenissen willen iets voelen (amusement), leren (educatief), iets 
doen (ontsnapping) of ergens zijn (esthetisch). Ook hier zou weer het een en ander opgemerkt 
kunnen worden (is ontsnapping wel zo actief en dus te koppelen aan ‘doen’?), maar deze 
elementen, voelen, leren, doen en zijn, zijn herkenbaar in veel belevenissen. Ook hier geldt dat 
ze waarschijnlijk niet zo strikt aan slechts één bepaald soort belevenis te koppelen zijn, als 
Pine en Gilmore willen doen geloven.  
Uiteindelijk streven Pine en Gilmore een complete belevenis met lerende, amuserende, 
esthetische en ontsnappingselementen na, waarin juist deze (kunstmatige) scheidingen worden 
opgeheven. Ruim opgevat is dat een belevenis waarin iemand kan voelen, leren, doen en zijn. 
De auteurs benadrukken dat de omgeving of ruimte waarin de belevenis zich afspeelt, bepalend 
kan zijn voor het succes van geregisseerde belevenissen. Hiermee komt het belang van de 
fysieke omgeving naar voren, die in dit onderzoek centraal staat. 
 

1.4.2 beleveniseconomie versus belevenissamenleving: algemene conclusies 
Bestudering en onderlinge vergelijking van de in dit hoofdstuk besproken auteurs leidt tot een 
aantal inzichten. Ten eerste blijkt dat het concept van de beleveniseconomie zoals Pine en 
Gilmore dat presenteren, niet uit de lucht is komen vallen. Pine en Gilore hebben uit 
ontwikkelingen op de Amerikaanse markt kunnen opmaken dat er een toenemende interesse is 
in belevenisaanbod. Door het economische potentieel van deze groeiende aandacht voor 
belevenisaanbod te onderkennen, ontstaat de beleveniseconomie. Uit de theorieën van Toffler 
(1970), MacCannel (1976) en Schulze (1993), auteurs uit sociologisch-filosofische hoek, is af 
te leiden dat een dergelijke ontwikkeling in de economie al eerder is voorzien. 
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Pine en Gilmore beschrijven in 1999 wat Toffler in 1970 al beschreef: een verschuiving van 
een economie gericht op bevrediging van materiële behoeften naar een economie gericht op de 
bevrediging van psychische behoeften. Een markt van op zichzelf staande belevenissen, die los 
van producten of diensten worden aangeboden, is hiervan het uiteindelijke resultaat. Toffler 
neemt het ontstaan van een geheel nieuwe sector waar: de belevenisindustrie. Schulze spreekt 
over een belevenismarkt, die deel uitmaakt van de belevenissamenleving. Ook MacCannel 
constateerde in 1976 dat de waarde van dingen steeds meer wordt afgelezen aan de mate 
waarin ze in staat zijn een belevenis te leveren. Materiële kenmerken doen er steeds minder 
toe, terwijl ‘sfeer’, ‘gevoel’ en ‘stijl’ steeds belangrijkere criteria worden. Kortom, de 
beleveniseconomie kan gezien worden als het voorlopig hoogtepunt in een door Toffler 
beschreven voortschrijdend proces van psychologisering.  
Ten tweede is duidelijk geworden dat er een bredere sociaal-culturele ontwikkeling is aan te 
wijzen die het economisch domein overstijgt. Immers, de toenemende interesse in belevenissen 
speelt zich niet alleen af op de markt, maar in elk domein van het (dagelijks) leven. Pine en 
Gilmore ontkennen dit niet, integendeel; maar zij benadrukken de economische potenties van 
deze ontwikkeling. Schulze biedt een breder perspectief met zijn belevenissamenleving. Hij 
schetst het beeld van een samenleving waarin intern gerichte levensopvattingen extern gerichte 
levensopvattingen hebben verdrongen. Het bijbehorende consumentengedrag veroorzaakt 
vervolgens het ontstaan van een belevenismarkt. Net als MacCannel wijst hij op de 
verschuivende beoordelingscriteria van de waarde van dingen, die het consumentengedrag 
beïnvloeden. En evenals Toffler ziet Schulze een groei in producten waarvan de 
beleveniswaarde toeneemt en zelfs belangrijker is geworden dan de gebruikswaarde. Hij 
voorziet dat voor vrijwel alle producten zal gaan gelden dat de beleveniswaarde de overhand 
krijgt.   
Ten derde wordt de toenemende zucht naar belevenissen vanaf de jaren zeventig op 
verschillende wijzen gedefinieerd. Toffler onderscheidt drie fasen in zijn proces van 
psychologisering: de eerste fase bestaat uit het toevoegen van psychologische meerwaarde aan 
een groeiend aantal producten. In de tweede fase wordt hetzelfde principe in de dienstensector 
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toegepast. Belevenismakers zullen tenslotte geprefabriceerde en voorgeprogrammeerde 
belevenissen gaan aanbieden.  
Pine en Gilmore hanteren een vergelijkbare gedachtegang en leiden de toenemende betekenis 
van belevenissen af aan het gegeven dat zij een snel groeiend deel van de markt innemen. De 
beleveniseconomie is ontstaan door de evolutie van grondstof, naar product, naar dienst en nu 
naar belevenis. 
Schulze beschrijft de toegenomen zucht naar belevenissen vanuit een sociologisch perspectief 
en in termen van een groeiende belevenisoriëntatie op vier terreinen. Ten eerste bestaat 
belevenisoriëntatie niet enkel meer onder een kleine elite die zich een dergelijke 
levensopvatting altijd al kon veroorloven, maar heerst zij nu onder grote delen van de 
bevolking. Ten tweede zijn steeds meer domeinen van het (dagelijks) leven onderhevig aan de 
invloed van belevenisoriëntatie. Waar deze zich eerst nog met name binnen het domein van de 
vrije tijd afspeelde, is nu ook het domein van bijvoorbeeld werk onderhevig aan 
belevenisoriëntatie.105 Daarnaast wordt een steeds groter deel van het individuele tijdsbudget 
beheerst door belevenisgeoriënteerd handelen. Ten slotte treden belevenissen steeds meer in 
het centrum van iemands persoonlijke leven doordat ze als maatstaf gaan gelden voor wat 
waardevol is en wat niet. De oorzaak van de toegenomen belevenisoriëntatie is volgens 
Schulze gelegen in de groei van financiële mogelijkheden voor een groot deel van de 
bevolking en het feit dat is voorzien in de basisbehoeften van de mensen.  
Vuyk spreekt weliswaar niet over belevenissen, maar constateert wel een groeiende 
belangstelling voor kunst, ontstaan vanuit de toenemende esthetisering in de samenleving:  
 

Als kunst nu een sociaal belang heeft, dan is dat niet omdat door haar de 
maatschappij veranderd is, maar omdat de maatschappij als geheel zich 
ontwikkeld heeft in een esthetische richting, waardoor de kunst steeds meer 
naar voren geschoven is in het sociale leven.106  

                                                 

105 Schulze, Die Erlebnisgesellschaft, 59. 
106 Vuyk, De esthetisering van het wereldbeeld, 54. 
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Net als Schulze, is Vuyk van mening dat het esthetische perspectief (en daarmee dus de 
aandacht voor vorm) een steeds grotere rol speelt als het gaat om de waardebepaling van 
dingen. Zo bekeken zou de belangstelling voor kunst als belevenis dan ook verklaard kunnen 
worden door haar aandacht voor vorm, en kan de groeiende aandacht voor kunst gezien 
worden in het licht van een toenemende zucht naar belevenissen.  
 

1.4.3 begrippenkader Pine en Gilmore en Schulze 
Een nadere bestudering van het begrippenkader van zowel Pine en Gilmore als Schulze, geeft 
meer inzicht in de betekenis van de concepten belevenis en ervaring. In de bespreking van deze 
concepten wordt onderscheid gemaakt tussen het subject-externe, datgene wat zich buiten het 
individu bevindt, en het subject-interne, datgene wat zich binnen het subject afspeelt (zie tabel 
1.3). In het Nederlands noemen we het subject-externe een evenement of gebeurtenis, in het 
Engels wordt het begrip Event gebruikt en het Duits kent hiervoor het woord Ereignis. Waar in 
het Engels op het subject-interne niveau de term experience wordt gebruikt, kennen het Duits 
en het Nederlands twee verschillende concepten. In deze talen wordt onderscheid gemaakt 
tussen enerzijds Erlebnis of belevenis en anderzijds Erfahrung of ervaring. Erfahrung en 
ervaring verwijzen naar ‚een cognitieve verwerking in de context van een lange termijn 
leerproces‛, terwijl Erlebnis en belevenis de connotatie van ‚kortstondigheid en 
zintuiglijkheid‛ hebben.  
 

Ervaring verwijst naar afstand en contemplatie, naar de scheiding tussen 
lichaam en geest, naar ascese en uitgestelde behoeftenbevrediging; belevenis 
juist naar de onmiddellijkheid en totaliteit van de zintuiglijke ervaring en 
daarmee naar de verknoping van lichaam en geest.107 

 

                                                 

107 Hans Mommaas, De vrijetijdsindustrie in stad en land. Een studie naar de markt van belevenissen (Den Haag: SDU 
Uitgevers, 2000), 43. 
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De betekenis die een ervaring oplevert, treedt daarbij buiten de grenzen van de oorspronkelijke 
context en kan een blijvende verandering in iemands wereldbeeld tot stand brengen. De 
betekenis van een belevenis blijft daarentegen beperkt tot een betekenis binnen de context en 
het moment van de belevenis zelf.  
 
Tabel 1.3: Gehanteerde begrippen in het Engels, Nederlands en Duits onderverdeeld 
naar een subject-externe en subject-interne betekenis.  
 
taal subject-extern subject-intern 
Engels Event experience experience 
Nederlands evenement, gebeurtenis belevenis ervaring 
Duits Ereignis Erlebnis Erfahrung 
 
Schulze gebruikt voor de subject-externe betekenis de woorden Erlebnisangebot, Inszenierte 
Ereignisse of een geleend begrip uit de Engelse taal, namelijk Event (zie tabel 1.4). Schulze 
maakt een duidelijk onderscheid tussen een subject-interne Erlebnis en externe 
omstandigheden die bestaan buiten het subject. Dit uit zich in zijn uiteenzetting over de 
verschillen tussen de indruktheorie en de verwerkingstheorie.  
Voor de subject-interne betekenis hanteert Schulze het begrip Erlebnis. Hij spreekt enkel over 
Erlebnisse en niet over Erfahrungen. ‚In de huidige cultuur, aldus Schulze, heeft het project 
van het verzamelen van belevenissen de deugden van de ascese en de uitgestelde 
behoeftenbevrediging verdrongen.‛108 In Kulissen des Glücks benadrukt Schulze dat aan de 
dan aangeboden Events (evenementen die erop zijn gericht om belevenisbehoeften te 
bevredigen) geen betekenis meer kan worden ontleend over de buitenwereld, doordat 
subjectgerichte motieven tot doel op zich zijn verheven. Dergelijke Events kunnen enkel 
zelfbevestigende belevenissen opleveren en zullen al helemaal geen ‘ervaring’ teweegbrengen.  
 
                                                 

108 Mommaas, De vrijetijdsindustrie in stad en land, 43. 
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Tabel 1.4: Begrippenkader uit The Experience Economy, De beleveniseconomie, Die 

Erlebnisgesellschaft en Kulissen des Glücks onderverdeeld naar een subject-externe en 
subject-interne betekenis. 
 
titel subject-extern subject-intern 
The Experience Economy (1999) event, performance, experience experience 
De beleveniseconomie (2000) Evenement, gebeurtenis, belevenis belevenis 
Die Erlebnisgesellschaft (1992) Erlebnisangebot Erlebnis 
Kulissen des Glücks (1999) Inszenierte Ereignis, Event Erlebnis 
 
Pine en Gilmore spreken op het subject-externe niveau over event of performance (zie tabel 
1.4). Soms echter gebruiken zij de subject-interne term experience, terwijl zij lijken te 
verwijzen naar een subject-externe betekenis, het evenement dat de belevenis moet oproepen, 
bijvoorbeeld wanneer zij schrijven: ‚When your guests are entertained, they’re not really doing 
anything but responding to (enjoying, laughing at, etc.) the experience.‛109 Of: ‚the key to 
successfully theming an experience really lies in determining what will actually prove to be 
compelling and captivating‛.110 In andere gevallen is bij het gebruik van de term experience 
niet helemaal duidelijk of verwezen wordt naar het subject-externe of het subject-interne 
niveau, bijvoorbeeld wanneer zij schrijven: ‚An experience may engage guests on any number 
of dimensions‛111 en ‚What set of experiences will bring about the necessary 
transformation?‛112 Maar ook in de uitspraak: ‚experience stagers must constantly refresh their 
experiences – change or add elements that keep the offering new, exciting, and worth paying 
money to experience all over again‛,113 is niet duidelijk of wordt verwezen naar het subject-
externe of subject-interne niveau. Soms gebruiken Pine en Gilmore experience en event zelfs 
                                                 

109 Pine en Gilmore, The Experience Economy, 40. 
110 Ibid., 49. 
111 Ibid., 30. 
112 Ibid., 179. 
113 Ibid., 95. 
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als synoniemen. Zo doen zij de uitspraak: ‚Experiences are events that engage individuals in a 
personal way.‛114 En: ‚Experiences are events to which the individual reacts and thereby 
creates a memory.‛115  
Pine en Gilmore wijzen op de uniciteit van de experience, door het gegeven dat een experience 
iets persoonlijks betreft, iets wat zich binnen een individu afspeelt en afhankelijk is van 
zijn/haar geestelijke en fysieke gesteldheid op dat moment. Desalniettemin lijken zij last te 
hebben van de valkuil waar Schulze voor waarschuwt: elementen uit de persoonlijke belevenis 
worden toegeschreven aan de externe omstandigheden, de gegeven event. Dit wordt volgens 
Schulze veroorzaakt door uit te gaan van de indruktheorie. Hierin zou de oorzaak kunnen 
liggen van het feit dat Pine en Gilmore maar deels, of soms helemaal niet, onderscheid maken 
tussen subject-externe en subject-interne aspecten wanneer zij spreken over experiences.  
Ook in de Nederlandse vertaling van The Experience Economy, De beleveniseconomie, doet 
zich logischerwijze hetzelfde probleem voor bij het gebruik van het begrip ‘belevenis’. Sterker 
nog, nu wordt op plaatsen waar in het origineel nog de term event werd gebruikt, deze 
vervangen door de term ‘belevenis’. Zo schrijven Pine en Gilmore: ‚De tweede (verticale) 
ervaringsdimensie beschrijft de soort relatie of verhouding tot de omgeving, die de bezoeker 
van het evenement of de belevenis (eigen cursivering) bijeenbrengt.‛116 Terwijl The Experience 
Economy vermeldt: ‚The second (vertical) dimension of experience describes the kind of 
connection, or environmental relationship, that unites customers with the event or performance 
(eigen cursivering).‛117 In De beleveniseconomie valt te lezen: ‚Om iemand echt iets bij te 
brengen en zijn kennis en/of vaardigheden te vergroten, moeten belevenissen met een educatief 
karakter (eigen cursivering) de geest (…) activeren.‛118 Pine en Gilmore schrijven in The 

                                                 

114 Ibid., 12. 
115 Ibid., 172. 
116 Pine en Gilmore, De beleveniseconomie, 50. Afgezien van deze onnauwkeurige omgang met het begrip belevenis, 
gebruiken de vertalers hier ineens zonder aanleiding het begrip ‘ervaringsdimensie’ in plaats van ‘belevenisdimensie’ en 
is de rest van de zin zelfs verkeerd vertaald.   
117 Pine en Gilmore, The Experience Economy, 31. 
118 Pine en Gilmore, De beleveniseconomie, 52. 
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Experience Economy echter: ‚To truly inform a person and increase his knowledge and/or 
skills, educational events (eigen cursivering) must actively engage the mind (…).‛119 Door 
deze soms wat onnauwkeurige vertaling, ontstaat in De beleveniseconomie nog meer 
verwarring over een eventuele subject-externe of subject-interne betekenis. Hierbij kan worden 
aangemerkt dat deze onnauwkeurige vertaling onder meer veroorzaakt wordt doordat Pine en 
Gilmore zelf twijfelachtig omgaan met hun begrippen en subject-externe en subject-interne 
betekenissen door elkaar laten lopen.  
Op het subject-interne niveau hebben Pine en Gilmore enkel de term experience tot hun 
beschikking, daar waar Schulze eventueel nog over Erfahrung zou kunnen spreken. Mommaas 
licht toe: ‚In het Angelsaksische taalgebied (…) wordt (…) gesproken over experience 
economy (…) waarbij de inhoud en status van de experience (ervaring of belevenis) in het 
midden gelaten kan worden.‛120  
Zolang Pine en Gilmore over experiences spreken, geven zij inderdaad op geen enkele wijze 
aan dat er twee soorten van experience zouden bestaan: een experience met een lange termijn 
effect van cognitieve aard en een experience met een kortstondig voornamelijk zintuiglijk 
effect. Pine en Gilmore hechten wel waarde aan het feit dat een experience een sterke 
herinnering moet achterlaten, maar zij geven geen aanwijzingen dat het hierbij zou gaan om 
een cognitieve doorwerking zoals ligt besloten in het begrip ervaring. Eerder benadrukken zij 
dat het gaat om een sterke zintuiglijke ervaring die een sterke herinnering aan het moment 
achterlaat. De experiences waar Pine en Gilmore het over hebben zijn dus het best te 
karakteriseren als belevenissen.  
Pine en Gilmore introduceren echter wel een extra begrip dat overeenkomsten vertoont met het 
begrip Erfahrung: transformation. Over een experience schrijven zij: ‚no matter how acute an 
experience, one’s memory of it fades over time‛.121 De herinnering aan het bijzondere moment, 
zal dus uiteindelijk toch vervagen. ‚Experiences are events to which the individual reacts and 

                                                 

119 Pine en Gilmore, The Experience Economy, 32. 
120 Mommaas, De vrijetijdsindustrie in stad en land, 43. 
121 Pine en Gilmore, The Experience Economy, 190. 
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thereby creates a memory‛, terwijl ‚transformations go much further, actually changing the 
being of the buyer‛.122 Hoewel in de zienswijze van Pine en Gilmore een transformation 
ontstaat door een reeks van experiences over een langere periode en bij een Erfahrung sprake 
is van een enkel moment, hebben beide een blijvend effect. Volgens Pine en Gilmore zal een 
economie die transformaties aanbiedt uiteindelijk de hoogste economische orde gaan vormen. 
Hiermee verwijzen de auteurs eigenlijk al naar het tijdelijke karakter van belevenissen en de 
beperkte levensduur van een economie gebaseerd op ‘oppervlakkige belevenissen van het 
moment’. Uiteindelijk zullen consumenten op zoek gaan naar aanbod, economisch of niet, dat 
in staat is persoonlijke veranderingen te bewerkstelligen.  
 

1.4.4 een problematisch beeld van de belevenis 
Welk beeld van een belevenis is nu ontstaan, op basis van Pine en Gilmore en Schulze? 
Hieronder wordt een aantal aspecten uitgelicht die van belang zijn voor de bespreking van de 
belevenis of ervaring die zich voordoet bij een theaterbezoek. Het theaterbezoek en de daarmee 
gepaard gaande theaterervaring wordt uitgebreider besproken in hoofdstuk 3. 
Belevenissen kunnen veroorzaakt worden door gebeurtenissen in het dagelijks leven, maar ook 
door georganiseerde evenementen (events). In de visie van Pine en Gilmore geldt dat bij het 
organiseren van een evenement, de onderneming ervoor moet zorgen dat het evenement een 
belevenis op kan leveren die rijker is dan de belevenissen die de consument in het dagelijks 
leven ondergaat. Een evenement moet de moeite waard zijn om voor te willen betalen, anders 
is er nog geen sprake van een economisch product en wordt niet de ware experience business 
beoefend.123 Een experience is in het concept van de beleveniseconomie dus een speciaal soort 
belevenis, van een ander karakter dan dagelijkse belevenissen.124  

                                                 

122 Ibid., 172. 
123 Term afkomstig van Rik Maes, zie noot 25. 
124 Een deel van de kritiek op de beleveniseconomie van Pine en Gilmore is gebaseerd op het beperkte en commerciële 
karakter van de door hen beschreven belevenissen. Een aantal auteurs kritiseert de beleveniseconomie en besteedt 
aandacht aan de richting die de beleveniseconomie volgens hen zal inslaan. Zo wijzen Nijs en Peters in Imagineering. Het 
creëren van beleveniswerelden (Amsterdam: Boom, 2002) op de behoefte aan werkelijke, authentieke en waardevolle 
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Binnen het concept van de belevenissamenleving, zijn de belevenissen waar Schulze het over 
heeft in eerste instantie dagelijkse belevenissen. Mensen worden steeds sterker 
belevenisgeoriënteerd, maar deze belevenissen kunnen heel goed in het dagelijkse leven 
gevonden worden. Daarnaast constateert Schulze, evenals Pine en Gilmore, dat er inmiddels 
een belevenismarkt is ontstaan waarop steeds meer georganiseerde evenementen worden 
aangeboden. In Kulissen des Glücks concentreert Schulze zich op deze Inszenierte Ereignisse 
of Events.  
Zowel voor Pine en Gilmore als voor Schulze geldt dat ze een belevenis als uniek beschouwen. 
Twee personen kunnen nooit dezelfde belevenis hebben en een individu heeft nooit tweemaal 
exact dezelfde belevenis. Pine en Gilmore ondersteunen hun uitspraken op dit punt echter maar 
marginaal. Ze benadrukken dat bij het aanbieden van een evenement het individu persoonlijk 
moet worden aangesproken en moet worden betrokken bij het evenement. Maar tegelijkertijd 
lijken ze het persoonlijke karakter van de belevenis volledig te vergeten, wanneer zij geen 
onderscheid meer maken tussen het evenement en de belevenis, zoals in paragraaf 1.4.3 nader 
uiteen is gezet.  
Schulze onderbouwt zijn visie beter. Wat hem betreft is er in een belevenis een centrale rol 
weggelegd voor het subject. Het subject maakt zelf de belevenis, de belevenis ontstaat in diens 
innerlijke wereld. Het subject reflecteert bovendien op zijn belevenis en doet dit om zich de 
belevenis eigen te maken en grip op zichzelf te krijgen. Schulze uit dan ook zijn voorkeur voor 
de verwerkingstheorie ten koste van de indruktheorie.  
In Kulissen des Glücks stelt Schulze echter dat het subject in de belevenissamenleving, op dat 
moment door hem Eventkultur genoemd, is doorgeslagen. Hij spreekt in dit kader over 
Ereignis-Autismus. Een Ereignis of Event levert geen betekenis meer op over de wereld buiten 
het subject, maar werkt enkel nog zelfbevestigend. Ook Vuyk stelt dat de westerse mens 
volledig geconcentreerd is geraakt op zichzelf (het eigen subject), waarbij een ieder steeds 
weer het zelf aan het criterium van de smaak onderwerpt. Dit narcisme dat mensen aan de dag 

                                                                                                                                                         

ervaringen en benadrukt Piët in De emotiemarkt. De toekomst van de beleveniseconomie (Amsterdam: Pearson Education 
Benelux, 2003) de behoefte aan zelfverwerkelijking en de bereidheid tot investering van de consument.  
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leggen heeft volgens Vuyk een probleem veroorzaakt: een verdwijnend zelf, vergelijkbaar met 
het evenement-autisme dat Schulze beschrijft.  
Hier stuiten we op een fundamenteel probleem van de belevenis zoals tot dusver beschreven. 
Deze lijkt met name te zijn gebaseerd op zelfwaarneming, op herhaalde kennismaking met het 
bekende, zonder dat nieuwe betekenis over de buitenwereld of binnenwereld van het subject 
wordt gegenereerd. De belevenis lijkt nu van beperkte waarde te zijn. Pine en Gilmore 
anticiperen hier (intuitief?) al op door een vijfde economische orde, die van de transformaties, 
te introduceren.  
De visie van Schulze, waarin een belevenis het resultaat is van een innerlijk proces, een 
verwerking van aangeboden stimuli, is daarentegen helder uitgewerkt en sluit goed aan op 
gangbare theorieën in andere disciplines (psychologie, filosofie, theaterwetenschap); in het 
bijzonder op theorieën rond de esthetische, artistieke en theatrale ervaring die in hoofdstuk 3 
aan de orde zullen komen.  
In de visie van Vuyk is de toenemende interesse voor kunst een uiting van ‘de esthetisering 
van het wereldbeeld’, een verschijnsel dat het ‘verdwijnend subject’ tot gevolg heeft. Tegelijk 
kan kunst ook de uitweg zijn voor het probleem van ‘het verdwijnend subject’. Door de 
omgang met kunst en daarmee het stimuleren van de verbeelding en fantasie, kan volgens hem 
een nieuwe subjectiviteit ontwikkeld worden, doordat de verbeelding kan helpen om aan de 
beperktheid van het eigen perspectief te ontstijgen. Op deze wijze kan tegenwicht worden 
geboden aan het evenement-autisme waar Schulze over spreekt. Deze capaciteit om een 
verandering in iemands wereldbeeld tot stand te brengen of nieuwe betekenissen te genereren 
is een kwaliteit die vaak aan kunst wordt toegekend. In hoofdstuk 3 wordt dit onderwerp nader 
besproken.  
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HOOFDSTUK 2  
BELEVENISARCHITECTUUR EN DE BELEVING VAN ARCHITECTUUR 
 

2.1 Inleiding 
In het eerste deel van dit hoofdstuk vindt een verkenning plaats van de uitwerking van de 
belevenissamenleving in het domein van de architectuur. Omdat deze studie gaat over 
theaterbouw in Nederland is ervoor gekozen om het Nederlandse architectuurdebat als 
vertrekpunt voor deze verkenning te nemen en van daaruit een breder perspectief te hanteren. 
De term ‘belevenisarchitectuur’ wordt geïntroduceerd en er worden verschillende aspecten van 
deze belevenisarchitectuur behandeld. Tevens wordt teruggegrepen op het in hoofdstuk 1 
uiteengezette proces van esthetisering dat zich kenmerkt door een overvloed aan prikkeling en 
dat belevenisarchitectuur heeft gereduceerd tot een uitdrukking van een lifestyle. Vervolgens 
wordt aangehaakt bij de inleiding van deze studie en worden nadere ontwikkelingen in de 
theaterbouw aan het einde van de 20e en het begin van de 21e eeuw vanuit het perspectief van 
de belevenisarchitectuur beschreven. In het tweede deel van dit hoofdstuk staat de beleving 
van architectuur centraal. Kort worden de achtergronden van disciplines geschetst, die 
pogingen hebben gedaan om empirische methoden te ontwikkelen voor het meten en 
beschrijven van de beleving van architectuur. Vervolgens wordt een model geïntroduceerd dat 
beantwoordt aan een aantal principes die van belang lijken te zijn voor een empirisch 
onderzoek naar de beleving van theaterarchitectuur. In hoofdstuk 3 keert dit model in 
aangepaste vorm terug als basis voor het empirische deel van deze studie.  

 
2.2 Intrede van de belevenisarchitectuur 

In 2000 werd in de Architect, (een Nederlands tijdschrift voor architectuurkritiek) de term 
‘belevenisarchitectuur’ geïntroduceerd door de toenmalige hoofdredactrice van het tijdschrift, 
Janny Rodermond. Ze besteedde aandacht aan de rol van architectuur in de beleveniseconomie 
waarbij ze expliciet uitging van het concept van de beleveniseconomie zoals Pine & Gilmore 
dat recentelijk beschreven hadden in hun publicaties. Ze refereert aan het belang dat Pine & 
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Gilmore in de beleveniseconomie aan architectuur hechten: ‚Architectuur speelt bij het 
regisseren van belevenissen een essentiële rol.‛1 Rodermond ziet winkelketens en winkelcentra 
als de ‚laboratoria voor belevenisarchitectuur‛. Als de uitgangspunten van Pine & Gilmore 
worden gevolgd, geldt hier dat interactie met de consument van belang is om de kortstondige 
winkelervaring voldoende impact te laten hebben om klantenbinding te versterken. Geheel 
volgens de denkwijze van Pine en Gilmore wordt daarnaast getracht de verblijfsduur in het 
winkelgebied te verlengen. ‚De setting moet mensen persoonlijk aanspreken‛, schrijft 
Rodermond.2 In de winkelervaring speelt architectuur een rol in het regisseren van de routing 
en de verblijfsduur en tegelijkertijd in het wakker maken van potentiële verlangens. ‚Om de 
uniciteit van de ervaring te versterken‛ en tegelijkertijd de verkoop maximaal te bevorderen, 
moet ze ‚authentiek‛ maar ook ‚theatraal (…) esthetisch en praktisch zijn, sensitief en 
communicatief‛.3 Op basis van hoofdstuk 1 kan gesteld worden dat op deze manier een 
dagelijkse belevenis (winkelen) omgevormd wordt tot een event, zoals Pine en Gilmore deze 
voor ogen hadden. Volgens Rodermond staat de architectuur in het geval van winkels in dienst 
van de commercie, die afhankelijk is van een uitgekiende architectonische setting. Rodermond 
noemt Rem Koolhaas en Fabio Novembre als architecten die een werkwijze hebben die sterk 
aansluit bij het ensceneren van belevenissen en die beiden actief zijn voor de modewereld. Zo 
ontwierp Fabio Novembre in 2000 voor Tardini, fabrikant van exclusieve tassen van 
krokodillenleer, de Tardini Store in New York. Een mozaïeken sculptuur die door de winkel 
loopt, verwijst in patroon en beweging naar reptielenleer. Novembre omschrijft zijn 
ontwerpbenadering als ‚een vorm van verhalen vertellen, een spel met ruimtelijke 
gebeurtenissen en sferen bedoeld om emotionele en fysieke reacties op te roepen‛.4 Deze 
werkwijze en de belevenissen die zij poogt op te roepen sluit naadloos aan op het concept van 
de beleveniseconomie zoals Pine en Gilmore deze uiteenzetten. Ook de ontwerpen voor Prada 
en de publicatie Prada (2001) door Koolhaas zijn in dit opzicht veelzeggend. Het ‚verrijken 
                                                 

1 Janny Rodermond, ‚Laboratoria voor belevenisarchitectuur,‛ De Architect interieur 2. Dossier winkelen, mei 2000, 7. 
2 Ibid., 8. 
3 Ibid., 8. 
4 Justin Korhammer, ‚Glasheldere illussie,‛ de Architect interieur 4. Dossier eten, vert. René Erven, maart 2001, 24. 
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van de ervaringswereld‛ is volgens Rodermond een belangrijke voorwaarde voor belangrijke 
opdrachten zoals de ontwerpen van OMA voor Prada, het Hotel Luzern door Nouvel5 en de 
Tardini Store door Novembre die resulteren in spectaculaire architectuur. Deze en andere 
ontwerpen hebben de overeenkomst dat ze reageren op de groeiende vraag naar een bijzondere 
sfeer ‚die kan variëren van een haast virtuele wereld tot het inzetten van ‘authenticiteit’‛.6 
Belevenisarchitectuur is echter zeker niet beperkt tot het versterken van de winkelervaring. 
‚Ook bij andere gebouwen (…) neemt het belang dat gehecht wordt aan de belevingswereld 
van de gebruiker toe.‛7 Hiermee is voor de daaropvolgende jaren het startsein gegeven voor 
belevenisarchitectuur als een terugkerend thema in het tijdschrift de Architect.  
 

De nieuwe eeuw start met een nieuwe economie. Verwacht wordt dat deze 
wereldwijd van invloed is op alle facetten van het dagelijks leven. Het is aan 
de ontwerpende disciplines om hiervoor adequate accommodaties te 
ontwikkelen.8 

 
In dit Nederlandse debat over belevenisarchitectuur voert een aantal aspecten de boventoon. 
Zo heeft de belevenisarchitectuur voornamelijk een vruchtbare voedingsbodem in typologieën 
waar shopping en leisure de belangrijkste functies vormen. Vanzelfsprekend speelt commercie 
of commercialisering vaak een rol. Daarnaast gaat belevenisarchitectuur vaak gepaard met 
disciplineoverschrijding en gaat interieurarchitectuur een grotere rol spelen. Belangrijk is in 
ieder geval de communicatieve waarde van het gebouw die verschillende vormen aanneemt, 
van theatraliserende tot thematische, van verhalende tot filmische architectuur. In de 
belevenisarchitectuur vieren ‘spectacularisering’ en de aandacht voor esthetiek dan ook 
hoogtij; dit laatste volledig in overeenstemming met de belevenissamenleving.  

                                                 

5 Zie ook René Erven, ‚Goed voorbeeld doet volgen. Designhotels zetten de trend voor de interieurbranche,‛ de Architect 
interieur 16. Dossier hotels, maart 2005, 12. 
6 Janny Rodermond, ‚Cultuur en commercie,‛ De Architect interieur 4. Dossier eten, maart 2001, 10. 
7 Rodermond, ‚Laboratoria voor belevenisarchitectuur,‛ 8. 
8 ‚Interieurs voor een nieuw millennium,‛ De Architect interieur 4. Dossier eten, maart 2001, achterflap. 
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2.3 Wat is belevenisarchitectuur? 
Met name in de vrijetijdsindustrie heeft belevenisarchitectuur een belangrijke voedingsbodem. 
Het is deze industrie waarbinnen voor het eerst merkbaar is dat consumenten door 
digitalisering en de ontwikkeling van nieuwe media ineens een heel nieuw scala aan beelden, 
mogelijkheden en virtuele werelden tot hun beschikking hebben. ‚De realiteit moet de 
concurrentie aangaan met de sprekende fantasiewerelden van de voor iedereen toegankelijke 
virtualiteit.‛ Volgens Janny Rodermond vormt dit met de opkomst van de beleveniseconomie 
een nieuwe uitdaging voor de architectuur.9 Consumenten in de vrijetijdsindustrie gaan op 
zoek naar een kortstondige ontsnapping uit een wereld vol stress en kiezen ervoor om hun vrije 
tijd door te brengen in omgevingen die hen in korte tijd intensieve ervaringen kunnen bieden. 
Harm Tilman schrijft:  
 

In de wereld van de vrije tijd staan de belevenis en de emotie in toenemende 
mate centraal. Voor een deel worden deze activiteiten niet meer in de 
werkelijkheid ontplooid, maar op het beeldscherm gezocht. Tegelijkertijd 
heeft de opkomst van de beleveniseconomie geleid tot een grotere 
concentratie van de vrijetijdsvoorzieningen in de stad. Anders dan in de 
digitale wereld is een meerduidige enscenering van deze voorzieningen 
nodig. De vraag daarbij is hoe door de inrichting en de materialisatie van 
entree’s, foyers, ruimtes en zalen de beleving kan worden versterkt. Plezier 
staat daarbij centraal als ontwerpprincipe.10 

 
Na de toepassing van de belevenisarchitectuur in winkelconcepten door sterarchitecten, krijgt 
de belevenisarchitectuur een flinke voet aan de grond in de vrijetijdsindustrie. Hierin is een 
speciale rol weggelegd voor de interieurarchitectuur. Met het groeiend aantal opgaven voor 
belevenisarchitectuur voor hotels, bars en eetgelegenheden, ontstaan meer commerciële 

                                                 

9 Rodermond, ‚Laboratoria voor belevenisarchitectuur,‛ 8. 
10 Harm Tilman,  ‚Vrije tijd als publieke ontwerpopgave,‛ De Architect interieur 10, maart 2003, 10. 
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mogelijkheden voor de interieurarchitectuur tot experiment en vernieuwing. Het creëren van 
een eigen sfeer is hierin een leidend principe om de totaalervaring (door Pine en Gilmore een 
rijke ervaring genoemd) compleet te maken en een blijvende herinnering tot stand te brengen. 
In deze commerciële sector ontstaat een interieurarchitectuur die sterk contrasteert met de 
Nederlandse modernistische traditie doordat plezier en genot centraal staan, ‚gericht op 
verleiding en vermaak‛. Daarbij gaat de interesse uit naar de mogelijkheden die de 
interieurarchitectuur biedt om ‚gebouwen te verrijken op het zintuiglijke vlak‛. ‚Architectuur 
verleidt, wekt illusies, schept tijdelijke fantasiewerelden, overschrijdt de grenzen van de goede 
smaak en blijkt in staat te zijn tot alles wat door de jarenlange modernistische traditie in 
Nederland verboden was.‛11 Daarmee worden in deze belevenisarchitectuur omgevingen 
gecreëerd waarin bezoekers zich amuseren, ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid, iets 
leren en zich kunnen verliezen in de esthetiek van de omgeving. De gekozen benaderingen 
vertonen volgens Rodermond vaak grote overeenkomsten met film: ‚Interieurs van publieke 
ruimtes verbergen potentiële scenario’s voor evenementen en onverwachte ontmoetingen.‛12   
 
Als onderdeel van de vrijetijdssector is vooral de reisindustrie gedwongen om in te spelen op 
de wensen van de ervaringsbeluste reiziger. De grote hotelketens met een standaard concept en 
dito vormgeving die onafhankelijk van de locatie van het hotel over de hele wereld 
gereproduceerd worden, voldoen niet meer aan de wensen van de belevenisgerichte 
consument. Evenmin sluit het rationele classificatiesysteem nog aan op het keuzepatroon van 
de hotelbezoeker. Het is gebaseerd op sterren die de mate van luxe aangeven zodat de bezoeker 
precies weet wat hij/zij kan verwachten.13 Maar de behoeften van de toeristische reiziger zijn 
veranderd; de bezoeker is nu ‚op zoek naar emotionele ervaringen en sensibele 
gewaarwordingen‛.14 Terwijl voorheen luxe hotels werden gekenmerkt door veel marmer of 

                                                 

11 Janny Rodermond, ‚Het genoegen van interieurarchitectuur,‛ De Architect interieur 5. Dossier tentoonstellen, mei 
2001, 14. 
12 Rodermond, ‚Cultuur en commercie,‛ 10. 
13 Erven, ‚Goed voorbeeld doet volgen,‛ 10. 
14 Harm Tilman, ‚Stimulerende decors,‛ de Architect interieur 16. Dossier hotels, maart 2005, 41. 
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hout, dikke tapijten en een formele setting, worden in de nieuwe generatie designhotels alle 
stereotypen verlaten. Het element van verrassing speelt daarin een belangrijke rol. Dit nieuwe 
type reiziger wil op zijn reizen onverwachte dingen ontdekken, zijn hotelomgeving 
inbegrepen. ‚Centraal staat nu het scheppen van omgevingen die een nieuwe ervaring kunnen 
toevoegen aan het reservoir dat een geoefend publiek in hoog tempo wereldwijd verzamelt.‛15 

Het designhotel speelt hier op in door het hotel als een unieke omgeving vorm te geven, 
bijvoorbeeld door in het design te refereren aan de locatie en haar geschiedenis, een bepaald 
thema te kiezen en het hotel te laten vormgeven door bekende architecten en designers als 
Peter Zumthor, Philippe Starck, Jean Nouvel, Fabio Novembre en Karim Rashid. Zo liet Fabio 
Novembre zich voor het ontwerp van Una Hotel in Florence inspireren door de Renaissance en 
de familie De Medici. In een mozaïek in de lobby refereert hij aan Florentijnse brokaat en de 
deuren van de hotelkamers zijn bekleed met portretten van figuren die voorkomen op werken 
uit het Uffici. Nouvel baseerde het ontwerp voor zijn Hotel Luzern op een aantal van zijn 
favoriete films. Zo zijn bijvoorbeeld op de plafonds in de kamers grote foto’s van 
filmfragmenten aangebracht. Het ontwerpconcept voor Hotel Derlon in Maastricht daarentegen 
is geïnspireerd op de ontdekkingsreizen van Marco Polo, wat zich uit in Italiaanse en 
Aziatische sfeerinvloeden in het interieur. ‚In dit tijdperk van design komt de nadruk te liggen 
op decors, waarin het leven op onverwachte wijze kan plaats vinden.‛16 Belangrijke 
voorwaarde voor het creeren van deze decors is dat er een stimulerende werking vanuit gaat 
die de reiziger het gevoel geeft een unieke ervaring te ondergaan.  
 
Rodermond gaat nader in op vormen van architectuur die gericht zijn op het creëren van 
ervaringen die leefstijlen uitdrukken en het ene collectief onderscheiden van het andere.17 Een 
voorbeeld is Atelier Renault in Parijs dat in 2000 werd opgeleverd. Deze showroom is 
ingericht met loungebanken, beeldschermen, projectieschermen en kunst. Op de eerste 
                                                 

15 Rodermond, ‚Het genoegen van interieurarchitectuur,‛ 14. 
16 Tilman, ‚Stimulerende decors,‛ 41. 
17 Janny Rodermond, ‚Identiteit vereist activiteit. Effect interieurontwerpen op architectuurontwikkeling,‛ De Architect  
interieur 4. Dossier eten, maart 2001, 12. 
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verdieping bevindt zich een restaurant. De presentatie van het product, een auto, is in de ruimte 
slechts op de achtergrond aanwezig. ‚Er is niemand die in atelier Renault in alle ernst een auto 
zal kopen, er zijn immers nauwelijks auto’s te zien.‛ In plaats daarvan drukt de showroom een 
levensstijl uit en weerspiegelt ze ‚hedendaagse waardeoordelen‛.18 Op het gebied van eten en 
drinken wordt dit principe in de vrijetijdsindustrie op grote schaal toegepast. ‚Eten wordt 
geprofileerd als een ervaring, waarbij de lokatie, het gebouw, de inrichting, de combinatie met 
andere functies en de bereiding van het eten ingezet worden om een eigen wereld te creëren.‛19 
Het gebruik van publieke interieurs kan in de belevenissamenleving op die wijze uitdrukking 
geven aan een bepaalde identiteit van de gebruiker. De architectuur zorgt daarbij voor de juiste 
setting. Deze publieke ruimten worden tevens ingezet voor de organisatie van bijeenkomsten 
voor een bepaalde incrowd zoals bedrijfsrecepties, congressen, boekpresentaties of feesten. 
‚Organisaties, gebaseerd op gemeenschappelijke, -politieke-waarden, worden vervangen door 
bijeenkomsten die een bepaalde levensstijl ondersteunen. Politieke belangen maken plaats voor 
culturele aspiraties.‛20 Ook Schulze wees al op het gegeven dat bij de evenementen van de 
belevenismaatschappij de gemeenschappelijke zin- of betekenisgeving vaak afwezig is of de 
nadruk in ieder geval ligt op subjectgerichte motieven (zie paragraaf 1.3.4).  
         

2.4 Esthetisering 
In hoofdstuk 1 is de rol van esthetisering in de beleveniseconomie of -samenleving reeds aan 
bod gekomen. Aan de hand van Schulze en Vuyk is uiteengezet dat smaak en schoonheid een 
steeds grotere rol in het dagelijks leven zijn gaan spelen en dat individuen hun keuzes daar 
steeds meer op zijn gaan baseren. Vuyk wijst op het gevaar van het ‘verdwijnend subject’ en 
de beperktheid van het eigen perspectief dat wordt veroorzaakt door een in een geësthetiseerde 
wereld sterk ontwikkeld narcisme. Ook Schulze benadrukt dat bij events het individu steeds 
weer kennis maakt met zichzelf en dat deze events in plaats van kennismaking met nieuwe 

                                                 

18 Wilhelm Klauser, ‚Chez Renault,‛ de Architect interieur 4. Dossier eten, vert. Klaske Havik, maart 2001, 37. 
19 Rodermond, ‚Cultuur en commercie,‛ 10. 
20 Rodermond, ‚Identiteit vereist activiteit,‛ 12. 
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werelden of waarheden, een zelfbevestigend effect hebben. Schulze spreekt in dit kader over 
een autistisch effect dat optreedt. Het individu is naar binnen gekeerd en sluit zich af van de 
buitenwereld.  
Neil Leach beschrijft gelijksoortige processen en besteedt daarbij specifieke aandacht aan de 
rol van architectuur en de fysieke omgeving van een subject-type dat hij ‘de Wallpaper*-
persoon’ noemt. De Wallpaper*-persoon maakt onderdeel uit van een Wallpaper-cultuur, die 
Leach omschrijft als een ‚escapistische droomwereld die zich heeft ontwikkeld in 
omstandigheden van uitzonderlijke overvloed‛.21 Deze Wallpaper*-persoon vertegenwoordigt 
volgens Leach een nieuw algemeen levensgevoel waar de westerse cultuur, maar ook vooral de 
westerse architectonische cultuur naar streeft.22 Dit levensgevoel wordt gekenmerkt door een 
receptieve houding waarmee de Wallpaper*-persoon zoekt naar de intensivering van externe 
stimuli die hem/haar genot brengen. De hele omgeving wordt ingezet ter regulering van de 
stimuli die op de persoon afkomen: zij worden ofwel opgenomen ten dienste van het genot, 
ofwel afgestoten ter bescherming van het eigen subject.23 De Wallpaper*-persoon heeft 
zijn/haar woonomgeving dan ook getransformeerd tot een ‚esthetische cocon‛: een veilige 
narcistische leefomgeving waarin ruimte, kleding, consumptieobjecten etcetera door en door 
geësthetiseerd zijn.24 Binnen deze esthetische cocon creëert de Wallpaper*-persoon een eigen 
(fictieve) identiteit en heeft hij/zij de architectonische ruimte gereduceerd tot ‚toneeldecor: 
vluchtige omgevingen waarin men zijn fantasiebestaan kan uitleven‛.25 De architectuur wordt 
daarbij gereduceerd tot een middel van lifestyling, zoals ook in paragraaf 2.3 is beschreven. 

                                                 

21 De benaming is afgeleid van een gelijknamig glossy magazine dat de lezer een ideale fantasiewereld voorspiegelt. ‚Het 
staat vol vrijwel tekstloze adverenties, met dromerige modellen in vaak wezenloze poses, en wentelt zich in zijn eigen 
oppervlakkigheid, zij het dan met een subtiel ironische ondertoon, en ook de artikelen staan bol van dromerig escapisme. 
Hiermee biedt het blad een momentopname van het zorgvuldig gemanicuurde, luxe en jet-settende leven van de 
goedbetaalde manager van vandaag, het droomleven waar veel mensen naar verlangen.‛ Neil Leach, ‚The aesthetic 
Cocoon,‛ Oase no. 54 (winter 2001): 107. 
22 Ibid., 106. 
23 Redactioneel, 7 bij Leach, ‚The aesthetic Cocoon,‛ 105-120.  
24 Ibid., 7 en Leach, ‚The aesthetic Cocoon,‛ 108.  
25 Leach, ‚The aesthetic Cocoon,‛ 112. 
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Het gevaar volgens Leach van dit door hem beschreven proces van esthetisering, is dat het 
gepaard gaat met een groeiende onverschilligheid ten opzichte van politiek en maatschappij, 
zoals Rodermond ook al aanstipte. Leach noemt dit verschijnsel ‘anesthetisering’, verdoving. 
Het proces van esthetisering betekent in wezen het verhogen van de bewustwording van 
zintuiglijke stimuli waarna een overvloed aan zintuiglijke stimuli een overdosis veroorzaakt en 
het subject ‘bedwelmd’ raakt en ongevoelig wordt voor minder plezierige aspecten.  
 

What is at risk in this process of aestheticization is that political and social 
content may be subsumed, absorbed, and denied.(…) In the intoxicating 
world of the image, the aesthetics of architecture threaten to become the 
anaesthetics of architecture.26   
 

Deze verdovende werking van geësthetiseerde architectuur vertekent de realiteit, volgens 
Leach. In de esthetische cocon die ermee wordt gecreëerd wordt het subject beschermd tegen 
de hardere realiteit daarbuiten: 
 

Aestheticization can therefore be viewed as a way of distorting reality, by 
privileging aesthetic sensibilities over other backgrounds concerns. This 
may, of course, prove a successful defensive mechanism by providing an 
aesthetic cocoon from the harsher aspects of that reality. (…) To aestheticize 
an object is to anaesthetize it and strip it of its unpleasant associations.27   

 
In haar verschillende verschijningsvormen is het versterkte beroep dat wordt gedaan op de 
waarneming door een verhoogde mate van prikkeling (wat volgens Leach zelfs kan leiden tot 
een overmaat aan prikkeling) het centrale principe van wat ik hier belevenisarchitectuur noem. 
Nu laat zich de vraag stellen hoe de theaterarchitectuur reageert op de ontwikkeling van 

                                                 

26 Neil Leach, The Anaesthetics of Architecture (Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 1999), 45.  
27 Leach, The Anaesthetics of Architecture, 15.  
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belevenisarchitectuur. Het theater is immers van zichzelf al een domein waarin zintuiglijke 
waarneming centraal staat (zie hoofdstuk 3). Er zou zich een probleem kunnen voordoen in de 
creatie van betekenis bij een theaterervaring, indien theaterarchitectuur zich conformeert aan 
de ‘nieuwe regels’ van belevenisarchitectuur. Door een overmaat aan prikkeling wordt de 
theaterbezoeker wellicht minder gevoelig voor minder plezierige aspecten in de voorstelling.  
 

2.5 Belevenistheaters 
In de inleiding zijn reeds de resultaten besproken van enkele congressen en symposia over 
theaterarchitectuur die plaatsvonden in de jaren negentig van de twintigste eeuw en in het jaar 
2000. Uit de resultaten kwam naar voren dat het theatergebouw geacht werd de 
theatergebeurtenis te ondersteunen en dat de belevingswaarde van het theatergebouw daarom 
van groot belang was. Architecten, theoretici, critici en recensenten hebben zich aan het begin 
van onze huidige eeuw in dezelfde geest uitgelaten. Tijdens de Quadriënnale 2003 in Praag, 
presenteerden acht Nederlandse architecten hun ontwerpen voor nieuwe theatergebouwen. 
Theaterbouw- en techniekrecensent Jos van de Haterd geeft bij de bespreking van de 
ontwerpen aan dat bij een theaterbezoek de belevenis en de sociale component van belang zijn 
en dat een feestelijke uitstraling van het gebouw daarbij een belangrijke rol vervult.  
 

Veel architecten kregen als opdracht mee om het gebouw een feestelijke en 
theatrale uitstraling te geven, iets wat aansluit op de veranderingen in de 
uitgaanscultuur en de concurrentie die theaters ondervinden van andere 
vormen van vrijetijdsbesteding. Mensen willen dingen beleven, ervaren, 
meemaken. Dat is geen oppervlakkige zucht naar vermaak. Theaterbezoekers 
zijn geïnteresseerd, ze willen iets leren. Inleidingen op toneel en opera zitten 
stampvol. Maar de theatergangers willen ook kunnen genieten van hun 
bezoek, ze willen flaneren, elkaar ontmoeten.28 

                                                 

28 Jos van de Haterd, ‚Nieuwe theaters in Nederland. Transparantie en intimiteit,‛ Zichtlijnen, juni 2003. 
<http://www.zichtlijnen.nl> (geraadpleegd op 25 februari 2005). 



M.L.Wilders                       Hoofdstuk 2                      Belevenisarchitectuur en de beleving van architectuur  

 95 

Een vroeg voorbeeld waarin door de opdrachtgever werd gevraagd een feestelijke uitstraling te 
creëren, is de herbouw van Theater De Flint in Amersfoort. Dit theater van de hand van Otto 
Greiner opende in 1977 zijn deuren. Gebouwd in de tijdgeest werd De Flint een 
multifunctioneel cultureel centrum waar, naast een theater een multifunctionele stadshal, een 
creativiteitscentrum en een restaurant in werden opgenomen. De uitstraling van het theater was 
laagdrempelig en zonder luxe. Toen De Flint in 1990 afbrandde, werd besloten tot herbouw 
waarbij verbeteringen en aanpassingen aangebracht zouden worden, zowel in het programma 
als in de uitstraling. De toenmalige directeur van De Flint die betrokken was bij de 
planvorming, Tonnie Porringa: ‚Na de sobere sfeer van de jaren ’70, zou het nieuwe theater 
een feestelijker uiterlijk moeten krijgen.‛29  
 
Een later voorbeeld is de in 2001 afgeronde renovatie en uitbreiding van de Schouwburg in 
Tiel, De Agnietenhof, naar ontwerp van bureau Cees Dam en partners. Het oorspronkelijke 
ontwerp is van de hand van Holt en Bijvoet en werd gerealiseerd in 1969. Een belangrijke eis 
bij de renovatie was dat het gebouw meer dan voorheen een uitgaanssfeer moest krijgen. 
Onderdeel van de opgave was om ‚een vorm te vinden waardoor die plek in de stad nog 
bijzonderder zou worden, door er een rijkere en meer theatrale omgeving van te maken‛.30 
Diederik Dam zegt over de renovatie en uitbreiding:  
 

Architectuur weerspiegelt altijd de tijdgeest. In de jaren zestig en zeventig 
moest een theater vooral laagdrempelig zijn. Wij wilden het feestelijke van 
theaterbezoek weer onderstrepen, zij het met respect voor de oorspronkelijke 
architectuur.31  

                                                 

29 ‚Tonnie Porringa - De Flint, Amersfoort,‛ in Verslag van het symposium “Van Ideaal tot Theater” gehouden op 2 
november 1998 Theater aan de Schie, Schiedam, samenst. Eric Alexander, Rob Logger, Renate Meijer en Nathalie 
Wevers (Amsterdam: Stichting OISTAT-Nederland, 1999), 7.  
30 Diederik Dam geciteerd in: van de Haterd, ‚Nieuwe theaters in Nederland‛. 
31 Diederik Dam geciteerd in: Agnès Michot, ‚De architectuur van Cees en Diederik Dam,‛ Eigen Huis & Interieur, mei 
2002, 34. 
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Naast feestelijkheid is toegankelijkheid van belang en dient het hele gebouw theater te 
ademen:  
 

Theater moet feestelijk zijn, maar ook van de straat en uitnodigend voor 
iedereen. (…) Theater is niet alleen wat zich tijdens de voorstelling afspeelt, 
ook het gebeuren eromheen is van belang. De binnenkomst zelf is al een 
theatrale ervaring.32  

 
De glazen pui die het oude met het nieuwe bouwdeel van De Agnietenhof verbindt, maakt van 
buitenaf de rondlopende bezoekers binnen zichtbaar en zorgt op deze wijze voor transparantie. 
Cees Dam:  
 

Oude theaters zoals de Opéra in Parijs zijn introvert. Zij ontlenen hun 
feestelijkheid aan klassieke middelen. Bij nieuwe gebouwen is dat lastiger; je 
vervalt dan vlug in postmodernisme. Daarom zijn nieuwe theaters veel 
opener. Ze zijn feestelijk omdat je naar binnen kunt kijken.33  

 
Ten gunste van de sociale ontmoeting wordt in een aantal gevallen de intimiteit, een 
‘huiskamersfeer’, gezocht. De in 2003 in Rotterdam geopende nieuwbouw van het 
Onafhankelijk Toneel (naar ontwerp van Frans Ziegler) zocht naar huiselijkheid in de zaal, in 
tegenstelling tot een karakterloze black-box. Dit is bereikt door een houten zaal met een 
puntdak als binnentent in een buitentent van beton te plaatsen. De glazen foyer die vóór de zaal 
en de buitenschil is geplaatst heeft twintig deuren, waardoor zomers met geopende deuren een 
maximale openheid gecreëerd kan worden. Ook voor de schouwburg in Middelburg had de 

                                                 

32 Parafrasering van de opvattingen van Diederik Dam door van de Haterd. Van de Haterd, ‚Nieuwe theaters in 
Nederland‛.  
33 Cees Dam geciteerd in: Olof Koekebakker, ‚Theaterarchitectuur nu. Making Space/recent theatre architecture,‛ Items 
12, nr. 5/6 (1993): 48. 
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opdrachtgever de sfeer van een feestelijke huiskamer voor ogen. Architectenbureau Claus en 
Kaan ontwierp een baksteenrode doos met gouden accessoires (ramen, deuren, etcetera), die 
het gebouw de gewenste uitstraling moest geven. Voor het interieur werden parket, hout, rood 
pluche, oker en goud gekozen. Ook dit ontwerp had grote ramen, in dit geval van bronskleurig 
glas die van buitenaf gezien overdag zouden spiegelen en ’s avonds transparant zouden worden 
waarmee een blik naar binnen zou worden gegund.34 Dat transparantie een terugkerend item is, 
blijkt ook uit het ontwerp voor het nieuwe theater tussen de Amsterdamse stadsschouwburg en 
poppodium De Melkweg. De nieuwe repetitieruimte voor Toneelgroep Amsterdam heeft een 
zijwand van glas en geeft vanaf de straat zicht op het maakproces van theater.35  
 
In tabel 2.1. zijn de kenmerkende begrippen voor belevenisarchitectuur en meer specifiek voor 
belevenistheaters samengebracht. Deze lijst is gebaseerd op de inleiding van deze studie en de 
voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk. In de begrippenlijst bevindt zich logischerwijs een 
overlap tussen belevenisarchitectuur en belevenistheaters. Zowel belevenisarchitectuur als 
belevenistheaters worden aangeduid als theatraal, communicatief, esthetisch, verrassend, uniek 
en sfeervol. Daarnaast zijn verleiding en plezier, vermaak en genot voor belevenisarchitectuur 
en uitnodigend, uitgaanssfeer en feestelijk voor belevenistheaters belangrijke en vergelijkbare 
begrippen. De tabel toont ook een aantal begrippen dat meer specifiek bij belevenistheaters of 
bij belevenisarchitectuur een rol lijkt te spelen. 
 
 
 
 
 
 
                                                 

34 Dit ontwerp werd uiteindelijk niet gerealiseerd doordat de bouw na een in 2005 genomen raadsbesluit om 
bouwtechnische redenen werd gestopt (Bob Logger e.a., red., Theaters in Nederland sinds de zeventiende eeuw 
(Amsterdam: Theater Instituut Nederland, 2007), 275.   
35 Van de Haterd, ‚Nieuwe theaters in Nederland‛. 
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Tabel 2.1: Kenmerkende begrippen belevenisarchitectuur en belevenistheaters.  
 

belevenisarchitectuur belevenistheaters 

theatraal theatraal 
communicatief communicatief 

esthetisch esthetisch 
verrassend verrassend 

uniek/authentiek uniek 
sfeer sfeervol 

verleiding uitnodigend 
plezier/vermaak/genot uitgaanssfeer/feestelijk 

spectaculair  
verhalend/filmisch  

emotie  
sensitief/zintuiglijk  

 rijk 
 transparant/zichtbaar/open 
 toegankelijk 
 intiem 
 faciliteert ontmoeting 

 
2.6 Beleving van architectuur 

In de inleiding van deze studie is een kort overzicht gegeven van eerdere studies binnen de 
theaterwetenschap en de architectuurgeschiedenis naar theaterbouw en de daarbij gehanteerde 
methoden. In het onderhavige onderzoek wordt de beleving van het theatergebouw en de 
theaterervaring in kaart gebracht door middel van publieksonderzoek. Het is dus van belang 
om te weten hoe een specifiek publiek tijdens een specifieke theatergebeurtenis (zie ook 
hoofdstuk 3) het gebouw ervaart. Er is daarom niet gekozen voor een semiotische benadering 
of andersoortige gebouwanalyse, maar voor een empirische methode die voortkomt uit de 
omgevingspsychologie en die een momentopname kan maken van een specifieke 
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theatergebeurtenis. Het is van belang dat de methode aansluit op de vraagstelling van het 
onderzoek en geschikt is om de beleving van een specifieke type gebouw, het belevenistheater, 
te onderzoeken. Daarbij speelt het element prikkeling als centraal principe van 
belevenisarchitectuur (zie ook paragraaf 2.4), een belangrijke rol. In paragraaf 2.6.1 wordt kort 
geschetst hoe vanuit omgevingspsychologische hoek methoden zijn ontwikkeld die de beleving 
van de gebouwde omgeving onderzoeken. 
 

2.6.1 omgevingspsychologie 
Halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw ontwikkelde zich op de grens van architectuur 
en psychologie een nieuw multidisciplinair onderzoeksgebied dat zich bezighield met de 
invloed van de (gebouwde) omgeving op de mens. De discipline kende verschillende takken en 
stond bekend als ‘omgevingspsychologie’ of environmental- of architectural psychology. Na 
een aantal eerste studies en publicaties vanaf 1965, is 1969 een belangrijk jaar in de 
professionalisering van de discipline. In dat jaar worden in Groot-Brittannië (Glasgow) en de 
Verenigde Staten (Raleigh, North Carolina) de eerste twee conferenties georganiseerd en 
komen de eerste nummers van het tijdschrift Environment and Behavior uit.36    
Philip Duncan onderscheidt grofweg twee dominante stromingen in de 
omgevingspsychologie.37 De eerste stroming wordt gekenschetst als een ‘harde’ discipline die 
voortkomt uit de behavioristische traditie in de psychologie. De tweede stroming is een 
‘zachtere’ discipline en wordt humanistisch genoemd. In de beginfase overheerst de ‘harde’ 
stroming gericht op interactie tussen de mens en zijn omgeving waarbij een sterk oorzakelijk 
verband wordt veronderstelt tussen de fysieke omgeving en het individuele gedrag van de 
mens. Vanuit de behavioristische hoek wordt een sterk vertrouwen in empirisch onderzoek en 
data meegebracht. De eerste artikelen in Environment and Behavior getuigen van de aanname 
dat menselijk gedrag in relatie tot zijn omgeving kan worden verklaard vanuit een aantal 

                                                 

36 Philip Duncan, ‚Essay. The Practical Failure of Architectural Psychology,‛ Journal of Environmental Psychology no. 
16 (1996): 277-278. 
37 Ibid., 277-283.  
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verschillende variabelen. De gedachte is dat door deze variabelen te beïnvloeden, het gedrag 
van mensen te beïnvloeden is. Een aantal jaren later verspreidt de discipline zich van Groot-
Brittannië en Noord-Amerika naar Australië en Europa; in Sydney wordt vanaf 1971 
architectural psychology gedoceerd en in Lund (Zweden) wordt in 1973 het tweede 
internationale congres architectural psychology georganiseerd.38 De congresbundel (Küller 
1973)39 getuigt van het vele en invloedrijke onderzoek dat in de behavioristische psychologie 
werd verricht op het gebied van kleur en licht en de ontwikkeling van meetinstrumenten. In 
wat Duncan de humanistische tak noemt is het onderzoek meer gericht op de verklaring van 
menselijk gedrag in relatie tot de omgeving en minder op het voorspellen of beïnvloeden van 
gedrag. Ook staat in deze discipline meer de behoefte van de gebruiker centraal, en minder de 
manier waarop de gebruiker kan worden beïnvloed in zijn/haar gedrag. Daarnaast verschillen 
de methoden: in de humanistische tak zijn deze voornamelijk van kwalitatieve aard, binnen de 
behavioristische tak zijn ze van kwantitatieve aard.  
 
Met de ontwikkeling van de behavioristisch georiënteerde omgevingspsychologie ontstond 
vanuit de architectuurwereld de verwachting dat er methoden ontwikkeld zouden worden en 
inzichten zouden ontstaan die design-for-people mogelijk zouden maken.; een ontwerpstrategie 
gebaseerd op begrip van het gedrag van mensen in hun omgeving en het reguleren en 
beïnvloeden van dit gedrag door middel van de omgeving.40 De door Duncan aangehaalde 
Franck41 noemt een aantal aspecten dat duidelijk maakt waarom deze verwachting in de loop 
der jaren niet reëel bleek te zijn. Ten eerste wordt er te veel belang toegekend aan de invloed 
van de fysieke omgeving ten opzichte van andere invloeden als persoonlijkheid, de sociale 
                                                 

38 Inmiddels hadden er meerdere conferenties in zowel Zweden als Groot-Brittannië plaatsgevonden, maar het congres in 
Lund was het tweede internationale congres, na het eerste internationale congres in Kingston (Londen) in 1970. Op de 
conferentie in Lund waren wetenschappers uit de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Zweden, Denemarken, 
Nederland, (West-)Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Griekenland en Turkije vertegenwoordigd. 
39 Rikard Küller, red., Architectural psychology. Proceedings of the Lund Conference (Lund: Studentlitteratur ab, 
Stroudsburg, Pennsylvania: Dowden, Hutchinson & Ross, 1973). 
40 Duncan, ‚The Practical Failure of Architectural Psychology,‛ 279. 
41 K.A. Franck, ‚Exorcising the ghost of physical determinism,‛ Environment and Behavior no.16 (1984): 411-435.  
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groep etcetera. Ten tweede is de aanname dat de invloed van gebouwen een directe invloed 
heeft op het gedrag van mensen en dat indirecte invloeden (zoals toegeschreven betekenissen) 
verwaarloosbaar zijn, niet houdbaar. Ten derde is het fysiekdeterministische uitgangspunt, dat 
mensen neerzet als passieve wezens onder invloed van hun omgeving en zonder eigen wil, niet 
terecht. Ten slotte is het niet correct om ervan uit te gaan dat de fysieke omgeving 
onveranderlijk is en blijft en dat de mens niet actief in zijn omgeving zal interveniëren om deze 
aan te passen.  
 
Met betrekking tot het eerste aspect, de invloed van de fysieke omgeving in relatie tot andere 
factoren als persoonlijkheid en de sociale groep, schetst Hubbard (1996) de status van het 
onderzoek naar de rol van individuele persoonskenmerken en sociaal bepaalde effecten. 
Hubbard schrijft dat er een fundamentele tweedeling bestaat in het onderzoek naar esthetische 
voorkeur ten aanzien van de gebouwde en natuurlijke omgeving. Het onderzoek gaat ofwel uit 
van individuele factoren, ofwel van sociale factoren als bron van onderscheid in esthetische 
voorkeuren. Het eerste type waarbij wordt uitgegaan van het effect van individuele 
persoonskenmerken, is gebaseerd op het onderzoek van Berlyne,42 behorend tot de 
behavioristische tak, waarin prikkeling van het individu een belangrijke rol speelt. In 
omvangrijk vervolgonderzoek wordt gezocht naar verbanden tussen karakteristieken van de 
omgeving en de gevoelstoestand die op wordt geroepen bij respondenten. Zo wordt de mate 
van visuele complexiteit van de omgeving veelvuldig genoemd als belangrijke factor die van 
invloed is op de beoordeling van de omgeving. In de loop van het onderzoek zijn daar andere 
factoren aan toegevoegd, zoals biologische diversiteit (in landschap), mysterie, uitzicht en 
beschutting. Veel van dit onderzoek is bekritiseerd vanwege zijn strikt empirische benadering, 
meestal in een laboratoriumachtige setting waarbij respondenten foto’s van omgevingen 
beoordelen. Het voornaamste commentaar op dit onderzoek luidt dat het functioneren van 
individuen wordt losgemaakt van hun sociale en culturele context:  
 

                                                 

42 D. Berlyne, Aesthetics and Psychobiology, (New York: Appleton-Century, 1971).  
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…the significance of physical forms is stressed at the expense of the 
symbolism, meanings and associations ascribed to these forms by virtue of 
people’s histories and experiences as members of political, economic and 
social groups.43  

 
Als reactie op deze kritiek nemen de onderzoekers ook symbolische betekenissen die mensen 
aan hun omgeving ontlenen op in het onderzoek. Vervolgens luidt de kritiek dat nu de 
suggestie ontstaat dat esthetische voorkeur subjectief zou zijn, omdat individuen allemaal 
eigen unieke betekenissen aan hun omgeving zouden kunnen toekennen. Er zijn echter 
voldoende aanwijzingen dat betekenissen die aan de omgeving worden ontleend (en daarmee 
ook bepaalde voorkeuren) sociaal bepaald zijn en dat groepen met eenzelfde sociale en 
culturele achtergrond vergelijkbare waarnemingen en voorkeuren hebben. ‚Such perspectives 
have thus proved important for stressing that environmental preferences are inextricably bound 
up with the social use and meaning of the environment.‛44  
Ten gevolge hiervan beweegt het onderzoek zich van strikt individuele voorkeuren naar 
voorkeuren op groepsniveau en naar de verschillen in voorkeuren tussen groepen met een 
verschillende sociaal-culturele achtergrond. Deze typen onderzoek worden aangeduid als 
socio-aesthetics. Wat blijkt is dat er inderdaad grote interculturele verschillen bestaan in de 
waarneming, beeldvorming en beoordeling van de omgeving, veroorzaakt doordat codes en 
kennisstructuren over de omgeving sociaal worden overgedragen. Hubbard pleit daarom voor 
methoden waarin aandacht is voor zowel individualistische voorkeuren als sociaal bepaalde 
voorkeuren.45    
 
Duncan noemt een aantal redenen waarom de omgevingspsychologie (althans tot in de jaren 
negentig) er nooit echt goed in geslaagd is om een voedingsbodem te bieden voor de 
                                                 

43 Phil Hubbard, ‚Conflicting Interpretations of Architecture. An Empirical Investigation,‛ Journal of Environmental 
Psychology no. 16 (1996): 76. 
44 Ibid., 77. 
45 Ibid., 77-80. 
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architectuurpraktijk. Ten eerste is het onderzoek vaak niet algemeen toepasbaar en daardoor 
moeilijk te gebruiken in de ontwerppraktijk. Ten tweede is het onderzoek vaak te specifiek en 
niet toegankelijk in de manier waarop het wordt gepresenteerd; statistische technieken worden 
onvoldoende toegelicht en de implicaties onvoldoende uitgelegd. Er wordt dus nauwelijks een 
vertaalslag gemaakt om onderzoeksresultaten toegankelijk, begrijpelijk en toepasbaar te maken 
voor de bouwwereld. Duncan constateert tevens dat er weinig aandacht is voor de zogenaamde 
Post-Occupancy Evaluation (POE) studies, die bedoeld zijn om gebouwen in hun gebruik te 
evalueren. Daarnaast blijft in het architectuuronderwijs de omgevingspsychologie een 
ondergeschoven kindje dat alleen in de vorm van bijvakken kan worden gevolgd of als aparte 
discipline naast het architectuuronderwijs. Ook in architectuurtijdschriften komt de gebruiker 
vaak niet in beeld, terwijl technische en ontwerpaspecten breed worden uitgemeten. 
Adviesbureaus springen in op deze ontwerpcultuur door hun diensten aan te bieden aan 
opdrachtgevers die hun gebruikers wel centraal wensen te stellen. Adviesbureaus functioneren 
op deze manier als een derde partij en vormen een brug tussen architect en eindgebruiker.  
 
In het afgelopen decennium lijkt er toch weer een opleving te zijn in de aandacht voor de 
gebruiker en de omgevingspsychologie, waarbij in de ontwikkeling van gebouwen een basis 
wordt gezocht in evidence-based design, een stroming die het voornamelijk goed doet in de 
zorg (ziekenhuizen), het onderwijs en bij de bouw van kantoorpanden. Het is niet ondenkbaar 
dat deze opleving gevoed wordt door de belevenissamenleving waarin de dagelijkse beleving 
van het individu centraler is komen te staan en daarmee ook de invloed van de omgeving op de 
beleving opnieuw aandacht krijgt.   
 

2.7 Een semantisch model voor de theaterruimte 
In de congresbundel van het FIRT-congres van 1977 verscheen een artikel van Küller dat meer 
inzicht kan geven in de invloed van het theatergebouw op de theaterervaring buiten het 
moment van de voorstelling en in de manier waarop dit eventueel de theatrale ervaring kan 
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beïnvloeden.46 Küller promoveerde in 1972 op A semantic model for describing perceived 
environment waarin hij een model ontwikkelde om de ervaring van zowel het exterieur als 
interieur van architectonische ruimten te kunnen beschrijven.47 In 1973 was hij betrokken bij 
het tweede internationale congres architectural psychologie in Lund, waaraan hij zelf deelnam 
en waarvoor hij de redactie van de congresbundel verzorgde.48  
In zijn artikel in de congresbundel van het FIRT-congres van 1977 bespreekt Küller vanuit een 
neuro-psychologische benadering een aantal resultaten uit de omgevingspsychologie die hij 
heeft geoperationaliseerd voor theatergebouwen. Zijn benadering draait om de mate waarin een 
individu geprikkeld wordt door externe factoren, maar ook door eigen hersenactiviteit: de mate 
van arousal. In het neurale systeem verwerkt een individu prikkelingen van buiten, die 
geactiveerd of afgeremd kunnen worden. Dit systeem zorgt ervoor dat iemand zijn/haar eigen 
prikkelingsniveau (arousal) kan afstemmen op de activiteit waar hij mee bezig is.49 Deze 
benadering sluit goed aan op het vraagstuk over de verhouding tussen theaterruimte en 
theaterervaring. In het theater staan zintuiglijke waarneming en de verwerking van stimuli 
(prikkeling) immers centraal. Bovendien is prikkeling een centraal principe in 
belevenisarchitectuur en belevenistheaters, waardoor het voor de hand ligt om dit principe in 
de onderzoeksmethode een rol te laten spelen. In paragraaf 2.6.1. is een aantal kritiekpunten op 
methoden uit de behavioristische tak naar voren gekomen. Deels zijn deze kritiekpunten ook 
van toepassing op de methode van Küller. In onderhavig onderzoek zullen deze punten in een 
toe- en aanpassing van de methode ondervangen worden. Zo is Küllers methode van 
kwantitatieve aard, wat op zich geen probleem is, maar waarbij hij gebruik maakt van foto’s 
van gebouwen. Door het gebruik van foto’s en niet de gebouwen zelf, worden de gebouwen tot 
op zekere hoogte losgemaakt van hun sociale en culturele context. Anderzijds heeft Küller wel 

                                                 

46 Rikard Küller, ‚Psycho-physiological conditions in theatre construction,‛ in Theatre Space. An examination of the 
interaction between space, technology, performance and society, red. James F. Arnott e.a. (München: IFTR/FIRT, 1977). 
47 Rikard Küller, A semantic model for describing perceived environment, Document D12:1972 (National Swedish 
Institute for Building Research, Stockholm: Rotobeckman, 1972).  
48 Küller, red., Architectural psychology. Proceedings of the Lund Conference. 
49 Rikard Küller, ‚Psycho-physiological conditions in theatre construction,‛ 158, 159.  
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getracht de symbolische betekenis van gebouwen een rol te laten spelen door de termen die hij 
heeft opgenomen in de factors die hij hanteert (zie paragraaf 2.7.1). Uit paragraaf 2.6.1 is ook 
gebleken dat betekenissen die aan de omgeving worden ontleend, sociaal bepaald zijn en dat 
groepen met eenzelfde sociale en culturele achtergrond vergelijkbare waarnemingen en 
voorkeuren hebben. De benadering lijkt daardoor goed toepasbaar voor een populatie die 
eenzelfde sociale en culturele achtergrond deelt: het theaterpubliek van schouwburgen in 
middelgrote gemeenten. 
 

2.7.1 de acht dimensies in het model van Küller 
In Küllers benadering worden twee vormen van prikkeling onderscheiden: gefaseerde 
prikkeling (phasic arousal) en opgewekte prikkeling (tonic arousal). Phasic arousal is de 
onmiddellijke reactie van een individu, bijvoorbeeld een versneld hartritme, het spannen van 
spieren en het richten van de aandacht op de plaats waar het geluid vandaan kwam, na 
bijvoorbeeld een harde knal. In het volgende hoofdstuk (paragraaf 3.4.3) wordt beschreven hoe 
deze gefaseerde prikkeling kan leiden tot een kinetische reactie in de perceptuele dimensie van 
de theatrale ervaring (Eversmann). Afhankelijk van de stimulus, kan gefaseerde prikkeling een 
positieve of negatieve emotie oproepen. Tonic arousal staat voor het algemene (gemiddelde) 
activeringsniveau van een individu, gemeten over een bepaalde periode. Het niveau daalt of 
stijgt door veroorzaakte reacties op herhaald gefaseerde prikkeling. In deze zin is de 
theaterbezoeker op zoek naar activiteit die gedurende een avond een groot aantal korte 
gefaseerde prikkelingsreacties op zal roepen, waardoor ook een verandering in het niveau van 
de tonic arousal teweeg zal worden gebracht. Per individu kan het natuurlijk verschillen of 
iemand op zoek is naar verlaging van het algemene activeringsniveau of juist verhoging, en 
ook het effect van het theaterbezoek is individueel verschillend.50 Over het algemeen kan 
                                                 

50 Ibid., 158, 159, 177. Küller gaat terecht in op het gegeven dat verschillende individuen op verschillende wijzen stimuli 
verwerken. Zo zouden extraverte persoonlijkheden een hogere stimulus nodig hebben om een optimaal prikkelingsniveau 
te bereiken dan introverte persoonlijkheden en zouden emotioneel instabiele persoonlijkheden heftiger op prikkels 
reageren dan stabielere persoonlijkheden. Ibid., 160. Zie ook Rikard Küller, A semantic model for describing perceived 
environment, Document D12:1972 (National Swedish Institute for Building Research, Stockholm: Rotobeckman, 1972), 
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gesteld worden dat de theaterbezoeker op zoek is naar stimulering die precies het goede 
prikkelingsniveau teweeg zal brengen. Zowel overstimulering als onderstimulering worden als 
vervelend ervaren.  
 
Voor het model dat Küller in zijn dissertatie ontwikkelde, is in experimentele groepen een 
aantal personen gevraagd om aan de hand van een grote hoeveelheid beschrijvende woorden51 
(variabelen) verschillende omgevingen te beoordelen.52 Vervolgens is een factoranalyse 
                                                                                                                                                         

108-117. Eversmann (1996) merkt op dat de door Küller genoemde persoonlijkheidskenmerken onvoldoende alle 
verschillen tussen toeschouwers met betrekking tot het optimale prikkelingsniveau kunnen verklaren. Te denken valt aan 
ervaring, expertise en praktische kennis op het gebied van theater (123). Wilson noemt naast persoonlijkheid, ook sekse 
en ervaring met verschillende omgevingen. Zie Margaret Wilson, ‚The Socialization of Architectural Preference,‛ 
Journal of Environmental Psychology no. 16 (1996): 34. Omdat introversie, extraversie en emotionele stabiliteit 
bovendien moeilijk te meten eigenschappen zijn in het soort survey dat in deze studie zal worden gebruikt, zal aan de door 
Küller genoemde persoonlijkheidskenmerken geen specifieke aandacht worden besteed.  
51 Uit een eerste set van 1050 woorden die omgevingen zouden kunnen beschrijven, afkomstig uit het woordenboek van 
de Royal Swedish Academy van 1950 (zie Appendix A1, p. 131 van het rapport), zijn na plaatsing in synoniemengroepen 
en beoordeling op de criteria easy to understand, frequently occuring, meaningfully applicable to an interior and of 
contextual interest, 78 woorden geselecteerd. Voor verschillende (herhalings)experimenten werden verschillende lijsten 
gemaakt (Zie tabel 1 p. 34, tabel 4 p. 49 en tabel 9 p. 64 van het rapport). Küller, A semantic model, 33, 48.   
52 Dit gebeurde in twee experimenten. In experiment 1 is een groep respondenten, bestaande uit middelbare-school 
leerlingen, gevraagd om verschillende omgevingen te beoordelen. Het experiment werd uitgevoerd in een 
klaslokaal/collegezaal waarbij projecties van verschillende omgevingen (huiskamers) in kleur werden getoond. De 
dimensies die dit experiment zou opleveren beschrijven gemiddelde verschillen tussen omgevingen. De hypothese bij dit 
experiment was dat het een stabiele set van factors op zou leveren, omdat het zou moeten gelden voor zowel hele groepen 
individuen als voor hele groepen omgevingen. Experiment 1 werd verschillende keren herhaald met nieuwe respondenten, 
omgevingen en variabelen. In experiment 2 is een groep respondenten, bestaande uit eerstejaars architectuurstudenten, 
gevraagd een bepaalde omgeving (een interieur van een huiskamer) te beoordelen, terwijl zij zelf in de  life omgeving 
aanwezig waren. De dimensies die dit experiment zou opleveren beschrijven variaties tussen individuen bij het beoordelen 
van een omgeving. De hypothese bij dit experiment was dat het een minder stabiele set van factors op zou leveren omdat 
het hier mogelijk was dat zich meer specifieke, bij de beoordeelde omgeving behorende, factors zouden voordoen. Dat de 
respondenten zich in de omgeving zelf bevonden was extra redden om te verwachten dat zich in experiment 2 meer 
factors zouden voordoen. Experiment 2 is gebruikt om de resultaten van experiment 1 te controleren. Experiment 2 werd 
verschillende keren herhaald met nieuwe respondenten, andere omgevingen (waaronder ook buitenomgevingen) en 
variabelen. Küller, A semantic model, 29, 30, 48 en verder.  
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uitgevoerd: aan de hand van de beoordelingen zijn van de gebruikte woorden groepen gemaakt 
(factors). Daarbij zijn de woorden die onderling in hoge mate correleerden bij elkaar in een 
factor geplaatst, terwijl de woorden die in verschillende factors zijn geplaatst geen of 
nauwelijks correlatie vertonen. De factors zijn daardoor te beschouwen als verschillende 
dimensies, die geen onderlinge samenhang vertonen, aan de hand waarvan een omgeving kan 
worden beschreven.53 De acht dimensies die Küller vond zijn: affection, originiality, potency, 
social status, pleasantness, enclosedness, complexity en unity.  
 
Affection verwijst naar de mate waarin iemand zich vertrouwd voelt met een bepaalde ruimte. 
Dit gevoel treedt op in het gebruik van de ruimte waardoor iemand zich deze ruimte eigen 
maakt en er zich op zijn gemak kan gaan voelen. Deze vorm van affectie kan zich dus ook na 
verloop van tijd voordoen in ‘koele’ omgevingen, waar mensen zich misschien in eerste 
instantie niet zo op hun gemak voelden. Omdat affection dus eigenlijk meer te maken heeft met 
bekendheid dan met affectie, zal affection hierna worden aangeduid met ‘bekendheid’. De 
aanname is dat ‘bekendheid’ de mate van prikkeling verlaagt: hoewel historische 
theatergebouwen vaak een hogere informatiegraad hebben met een verhogend prikkelend 
effect (zie verderop), wordt de mate van prikkeling verlaagd door de bekendheid met het 
gebouw.54 Ook volgens Evans en McCoy zijn routine en bekendheid met het gebouw van 
invloed op het prikkelingsniveau die een ruimte met zich meebrengt. Na verloop van tijd treedt 
gewenning op en vermindert de betrokkenheid en interesse voor een ruimte omdat 
mogelijkheden tot verkenning en ontdekking verminderen.55 
Daarentegen zorgen verrassende of ongebruikelijke elementen die niet eerder in een bepaalde 
ruimte zijn waargenomen, voor een gevoel van originaliteit (originality). In eerste instantie 
verhoogt ‘originaliteit’ de prikkelingsgraad, maar zodra iemand gewend is geraakt aan het 
verrassende of ongebruikelijke element (zoals grote muurvlakken in een intense kleur) neemt 
                                                 

53 Ibid., 13, 14, 19, 20. 
54 Küller, ‚Psycho-physiological conditions in theatre construction,‛ 175. 
55 Gary Evans en Janetta Mitchell McCoy, ‚When buildings don’t work: The Role of Architecture in Human Health,‛ 
Journal of Environmental Psychology no. 18 (1998): 86. 
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dit effect af. Nieuwe theatergebouwen zullen dus in het begin van hun bestaan een verhoogde 
prikkeling teweegbrengen die na verloop van tijd echter weer afneemt.56 
 
‘Dominantie’ (potency) en ‘sociale status’ (social status) zijn in het model de dimensies waar 
het minst over bekend is binnen de neuro-psychologische benadering. Potency, hier 
‘dominantie’ genoemd, geeft de mate aan waarin iemand zich gedomineerd of nederig voelt in 
een ruimte. Een ervaring van ‘dominantie’ wordt beïnvloed door de afmetingen en schaal van 
een ruimte en de gebruikte materialen en kleuren: ruwe materialen en oppervlakken en donkere 
kleuren versterken een ervaring van ‘dominantie’. Theatergebouwen in het algemeen zijn 
verbonden met gevoelens van sociale status. Dit gevoel kan versterkt worden door 
bijvoorbeeld de differentiatie in zitplaatsen (verschillende rangen), of in historische gebouwen 
door verschillende toegangen tot de zitplaatsen voor de verschillende sociale klassen. 
Materialen en kleurgebruik zijn van invloed op het domein ‘sociale status’, waarbij donkere en 
gematigde kleuren een hoger gevoel van status oproepen.57  
 
De dimensie ‘plezierigheid’ (pleasantness) geeft aan in hoeverre iemand zich veilig, prettig en 
op zijn gemak voelt in een ruimte. Over de mogelijke variabelen die van invloed zouden 
kunnen zijn op de ervaren mate van ‘plezierigheid’ zoals kleur, akoestiek en de hoeveelheid 
mensen in een ruimte, zijn volgens Küller geen eenduidige regels op te stellen. Wel zijn een 
optimale balans tussen ‘complexiteit’ en ‘eenheid’ én een hoge waarde in beide dimensies (zie 
verderop) zeer waarschijnlijk van belang. Opgemerkt moet worden dat professionals 
(architecten) en leken heel verschillende dingen als prettig ervaren.58  
                                                 

56 Küller, ‚Psycho-physiological conditions in theatre construction,‛ 175. 
57 Ibid., 176.  
58 Ibid., 176, 177. Een studie door Wilson naar de manier waarop architectuurstudenten van verschillende opleidingen 
gedurende hun opleiding de gebouwde omgeving beschrijven en beoordelen, toont: 1. Architectuurstudenten ontwikkelen 
tijdens hun opleiding een evaluatiesysteem op basis waarvan zij de gebouwde omgeving beschrijven en beoordelen, dat 
afwijkt van het evaluatiesysteem van mensen die niet een dergelijke opleiding hebben gehad. 2. De insteek van de 
opleiding beïnvloedt het evaluatiesysteem van de studenten, wat voor differentiatie zorgt in de beoordeling van 
architectuur door studenten afkomstig van verschillende opleidingen. 3. Het doorslaggevende evaluatie-instrument dat in 
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 Het gevoel hebben zich in een ruimte te bevinden, wordt aangeduid met ‘beslotenheid’ 
(enclosedness). Hiervoor moet een persoon kunnen waarnemen hoe een ruimte in elkaar steekt: 
wat is het midden en waar bevinden zich de grenzen van de ruimte? Deze grenzen hoeven niet 
te worden gevormd door muren of plafonds, ook een groep mensen in een kring met een 
podiumkunstenaar in het midden kan een ruimte markeren en creëren. Het belangrijkste is de 
aanwezigheid van een middelpunt en een gevoel van saamhorigheid. In ronde of ovale 
(theater)ruimten is het middelpunt vaak letterlijk het punt in het midden. In rechthoekige 
ruimten ligt dit punt op de kruising tussen de breedte- en lengtelijnen, in theaterruimten ter 
hoogte van het podium of de theatervloer. Het middelpunt kan benadrukt worden door 
bijvoorbeeld gangpaden die in de richting van het punt lopen. Een decor kan een ander, 
concurrerend middelpunt creëren, waardoor het gezamenlijke centrum van spelers en 
toeschouwers verloren gaat.59 Hoewel een ruimte niet hoeft te worden afgegrensd door vloeren, 
wanden en plafonds, bepaalt de oppervlaktebehandeling van deze grenzen wel het gevoel van 
beslotenheid. Zo verminderen grote openingen of lichte oppervlakken een gevoel van 
beslotenheid. Lichte muren aan de korte kant van een ruimte laten deze langer lijken, terwijl 
bij donkerder korte muren en lichtere lange muren de ruimte als vierkanter wordt ervaren. 
Daarnaast worden vierkante ruimten ten opzichte van hun werkelijke oppervlakte als kleiner 
ervaren dan rechthoekige ruimten, ten minste zolang de waarnemer zich niet door de ruimte 
verplaatst. Ook de akoestiek van een ruimte is van belang: hoe langer de echo, hoe groter de 
ruimte wordt geschat. In kleur contrasterende elementen aan de muur laten een ruimte opener 

                                                                                                                                                         

architectuur geschoolde personen gebruiken is stijl. Zie Margaret Wilson, ‚The Socialization of Architectural Preference,‛ 
33-44. Ook Hubbard wijst op het aangetoonde verschil in beoordeling van de gebouwde omgeving tussen architecten en 
het lekenpubliek. Zie Phil Hubbard, ‚Conflicting Interpretations of Architecture,‛ 85-89. Gifford noemt een reeks aan 
studies uit de jaren tachtig en negentig waarin de esthetische voorkeuren van architecten en leken zijn vergeleken. Het 
algemene beeld in deze studies is dat architecten en leken de gebouwde omgeving op verschillende wijze waarderen. Dit 
wordt verklaard door het verschil in opleiding en ervaring tussen de twee groepen, oftewel door een andere ‘culturele 
competentie’ ten aanzien van architectuur. Zie Robert Gifford e.a. ‚Decoding Modern Architecture. A lens model 
Approach for Understanding the Aesthetic Differences of Architects and Laypersons,‛ Environment and Behavior no. 2 
(2000): 166-168.   
59 Küller, ‚Psycho-physiological conditions in theatre construction,‛ 167, 168.  
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lijken en ook de manier waarop een ruimte is gemeubileerd heeft effect op de ervaring van de 
afmetingen van een ruimte.60 Het gevoel van beslotenheid kan eenvoudig worden beïnvloed 
door het gebruik van artificieel licht: concentratie van licht op een punt geeft een groter gevoel 
van beslotenheid dan verspreid licht.61  
 
De overvloed aan variatie in een ruimte wordt aangeduid met ‘complexiteit’ (complexity). Hoe 
meer elementen in een ruimte worden ervaren en hoe groter de intensiteit van deze 
componenten (bijvoorbeeld de kleursterkte), hoe meer de ruimte als complex wordt ervaren. 
Veel sterke lampen (in tegenstelling tot minder, zachtere lampen) en patronen en contrast in 
een ruimte verhogen de complexiteit. Ook de akoestiek in een ruimte kan de gevarieerdheid en 
intensiteit van geluiden en daarmee de complexiteit beïnvloeden. Voor allerlei ruimten geldt 
dat hoe meer mensen zich er bevinden, hoe hoger de ervaren complexiteit.  Küller wijst 
bijvoorbeeld op de hoge complexiteit van historische theaters met hun hoeveelheid aan 
ornamentering, variëteit aan intense kleuren (bijvoorbeeld rood en goud), vele kroonluchters 
en het uitgedoste publiek.62 
Evans en McCoy beschrijven ‘complexiteit’ als de mate aan variatie en diversiteit in een 
ruimte. Daarnaast is ‘mysterie’ voor deze auteurs een belangrijk begrip dat sterk samenhangt 
met ‘complexiteit’. ‚People need enough complexity and mystery to provide challenging 
opportunities so that meaningful problem solving can happen.‛ ‘Mysterie’ verwijst naar de 
belofte van meer ontdekkingen na verdere verkenning van de ruimte. Doorkijkjes, ruimten die 
niet in één oogopslag te overzien zijn en een ruimtelijke gebouwopzet die subtiel voorspelt wat 
er nog meer te ontdekken valt, dragen bij aan ‘mysterie’.63 Een te hoge mate aan ‘complexiteit’ 
of ‘mysterie’ maakt ruimten verwarrend; te weinig ‘complexiteit’ of ‘mysterie’ maakt verdere 
ontdekking overbodig. Vooral in theatergebouwen is het begrip ‘mysterie’ van belang. 

                                                 

60 Het gaat hier niet alleen om de regel ‘hoe voller een kamer, hoe kleiner hij lijkt’, maar ook om de manier waarop een 
kamer wordt ingericht. Een ‘goede’ inrichting maakt een kamer ruimtelijker.  
61 Küller, ‚Psycho-physiological conditions in theatre construction,‛ 169, 170.  
62 Ibid., 170, 171.  
63 Evans en McCoy, ‚When buildings don’t work: The Role of Architecture in Human Health,‛ 86. 
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McAuley beschrijft dit ‘mysterie’ als ‘een spel van onthulling en verborgen zijn’ (zie 
hoofdstuk 3, paragraaf 3.6.2.).  
 
De mate van ‘eenheid’ (unity) wordt bepaald door de mate waarin de bezoeker de 
verschillende delen en componenten, kleuren en vormen in een ruimte ervaart als onderdeel 
van een coherent geheel. Door mentale groepering van elementen in de ruimte op basis van 
gelijkenis, nabijheid of vorm wordt een mate van eenheid ervaren.64 Zo hebben veel 
verschillende kleuren in een ruimte (geen gelijkenis) een afnemend gevoel van eenheid tot 
gevolg, evenals een deel van de ruimte in een intense kleur, tegenover een minder intense 
kleur. Ook als misplaatst beschouwde elementen met een permanent karakter hebben een 
verminderd gevoel van eenheid tot gevolg.65 
Evans en McCoy gebruiken in plaats van ‘eenheid’ het begrip ‘samenhang’ of ‘coherentie’ 
(coherence). Ze beschrijven ‘samenhang’ als de duidelijkheid of begrijpelijkheid van een 
gebouw of ruimte. Elementen die dubbelzinnigheid, wanorde of desoriëntatie teweegbrengen 
staan op gespannen voet met samenhang in een gebouw of ruimte. Daarentegen dragen 
terugkerende elementen, een onderliggend concept of thematische continuïteit juist bij aan 
samenhang. In samenhangende gebouwen zijn de gebruikers in staat om de juiste betekenis toe 
te kennen aan de identiteit en de plaats van voorwerpen en ruimten in het gebouw en kunnen 
zij eenvoudig hun weg vinden. De leesbaarheid van het gebouw ligt voornamelijk besloten in 
de ruimtelijke opzet. Door middel van bewegwijzering kan de leesbaarheid worden vergroot, 
maar kunnen de tekortkomingen van een desoriënterend gebouw nooit volledig worden 
gecompenseerd.66  
‘Complexiteit’ en ‘eenheid’ vormen gezamenlijk de informatiegraad van een ruimte, waarbij 
‘complexiteit’ positief en ‘eenheid’ negatief correleert met de hoeveelheid te verwerken 
informatie. Een te hoge informatiegraad zorgt voor overstimulering, wat een stijgend 

                                                 

64 Küller baseert zich hierbij op principes uit de Gestaltpsychologie.  
65 Küller, ‚Psycho-physiological conditions in theatre construction,‛ 171, 172.  
66 Evans en McCoy, ‚When buildings don’t work,‛ 87. 
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prikkelingsniveau tot gevolg heeft, terwijl een te lage informatiegraad onderstimulering 
veroorzaakt en een daling van het prikkelingsniveau betekent. Van belang is de verhouding 
tussen de domeinen ‘complexiteit’ en ‘eenheid’ (Küller) of ‘complexiteit’ en ‘samenhang’ 
(Evans en McCoy) van een ruimte. Om een optimaal prikkelingsniveau te bereiken, moet deze 
verhouding daarom in evenwicht zijn. Een hoge ‘complexiteit’ gecombineerd met een lage 
graad van ‘eenheid’ heeft namelijk overstimulering tot gevolg. Een lage ‘complexiteit’ en een 
hoge graad van ‘eenheid’ leidt tot onderstimulering. 67  
Evans en McCoy hanteren eveneens het begrip prikkeling of stimulatie in relatie tot de 
informatiegraad van een ruimte: ‚Stimulation describes the amount of information in a setting 
or object that impinges upon the human user.‛68 Zij zijn de mening toegedaan dat mensen 
optimaal functioneren bij een gemiddelde stimulering. Onderstimulering leidt tot verveling 
terwijl overstimulering afleiding en gebrek aan concentratie veroorzaakt. Een extreem hoge 
prikkelingsintensiteit en complexe of incoherente prikkelingspatronen kunnen stress 
veroorzaken, zo schrijven Evans en McCoy.69 Net als Küller noemen Evans en McCoy een 
aantal elementen die van invloed zijn op het stimuleringsniveau: ‘complexiteit’, ‘intensiteit’, 
‘gevarieerdheid’, ‘mysterie’ (Küller brengt deze elementen onder bij ‘complexiteit’) en 
‘noviteit’ (Küller brengt dit element onder bij ‘originaliteit’). Evans en McCoy noemen verder 
een aantal elementen die de informatiegraad verhogen, door Küller beschouwd als complexiteit 
verhogend: harde geluiden, fel licht, ongebruikelijke of sterke geuren en felle kleuren, vooral 
rood of kleuren die rood bevatten (oranje, roze), een menigte of een te kleine fysieke afstand 
tussen personen.   
Küller constateert dat moderne architectuur een vormentaal heeft die een lage graad van 
‘complexiteit’ en een hoge graad van ‘eenheid’ vertoont, waardoor de informatiegraad erg laag 
is en er onderstimulering optreedt.70 Theatergebouwen zijn hier geen uitzondering op en 
volgens Küller heeft dit te maken met de eis van flexibiliteit die aan de gebouwen en zalen 
                                                 

67 Küller, ‚Psycho-physiological conditions in theatre construction,‛ 172, 173. 
68 Evans en McCoy, ‚When buildings don’t work,‛ 85. 
69Ibid., 86. 
70 Küller schrijft over ‚architecture today‛ in 1977. 
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wordt gesteld.71 Daarnaast zou het kunnen dat er (ten onrechte) wordt aangenomen dat de 
voorstelling baat heeft bij een lage informatiegraad van de ruimtelijke omgeving, waardoor de 
concentratie volledig is gericht op de voorstelling. Volgens Küller gaat deze aanname alleen op 
voor de zaal zelf, terwijl juist daar door middel van belichting de informatiegraad van de 
omgeving eenvoudig kan worden verlaagd.72  
Om de overgang te kunnen maken van de externe stimuli uit het dagelijkse leven van de 
theaterbezoeker, naar de stimuli die tijdens de voorstelling op hem/haar afkomen, dient hij/zij 
te worden voorbereid. Dit gebeurt in de foyer en andere ruimten waar de bezoeker voorafgaand 
aan de voorstelling verblijft. Deze ruimten, maar ook de zaal, zijn dus van invloed op het 
prikkelingsniveau van de bezoeker bij aanvang van de voorstelling.73 Als de informatiegraad 
van deze publieksruimten te laag is, zal het prikkelingsniveau van de bezoeker dalen. Als de 
informatiegraad echter te hoog is, kan het gebeuren dat het prikkelingsniveau van te voren al 
hoger is dan tijdens de voorstelling zelf. Gedurende pauzes of onderbrekingen van de 
voorstelling wordt het prikkelingsniveau van de toeschouwer op niveau gehouden door de 
informatiegraad van de zaal en de foyer, ten minste als deze ruimten ook een zekere 
complexiteit vertonen.74 De voorstelling zelf zal verschillende elementen bevatten die 
prikkeling veroorzaken: muziek, stem, stiltes, beweging, mimiek, decor, oogcontact tussen 
speler en toeschouwer, etcetera.75 De mate waarin deze elementen prikkeling veroorzaken zal 
worden bepaald door de inhoud en vorm van de voorstelling en de individuele kenmerken van 
de toeschouwer.76 Daarbij stelt Küller dat hoe beter de toeschouwer de voorstelling kan zien en 

                                                 

71 Het type architectuur en theatergebouw dat Küller hier omschrijft komt overeen met de theatergebouwen in de 
controlegroep van het empirisch deel van deze studie (zie hoofdstuk 4 en 5).  
72 Küller, ‚Psycho-physiological conditions in theatre construction,‛ 173.  
73 Ibid., 161, 162, 165.  
74 Ibid., 174. Ook hier geeft Küller aan dat introverte persoonlijkheden meer invloed ondervinden van prikkels die in de 
pauze op hen afkomen (bijvoorbeeld door een massa mensen bij de koffiebar) dan extraverte persoonlijkheden en 
daardoor een hoger prikkelingsniveau kunnen ervaren. Als een gevolg hiervan kan eventueel overstimulering optreden die 
gedurende de voorstelling hersteld moet worden.  
75 Ibid., 164. 
76 Zoals de bij de toeschouwer aanwezige culturele competentie. 
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horen, hoe meer zijn prikkelingsniveau zal worden beïnvloed door de voorstelling.77 Hetzelfde 
geldt voor de lay-out en routing van een ruimte: de nabijheid van bronnen van prikkeling zoals 
verkeersroutes kunnen een direct effect hebben op het prikkelingsniveau, zo schrijven Evans 
en McCoy. Ook de vorm en oriëntatie van de ruimte zijn van invloed op het prikkelingsniveau. 
De mate waarin mensen elkaar kunnen zien wordt bepaald door iemands plaats in de ruimte en 
de vorm van de ruimte.78 Zo kan dus de zitplaats in het theater van invloed zijn op het 
prikkelingsniveau van de toeschouwer doordat visuele en akoestische prikkels in meer of 
minder sterke mate worden ervaren en doordat men in meer of mindere mate zicht heeft op 
andere toeschouwers.  
 

2.7.2 discussie  
Nu is de vraag wat deze acht dimensies voor het onderzoek naar de beleving van ruimte 
betekenen. Küller heeft in zijn onderzoek79 gezocht naar een beperkt aantal dimensies waarmee 
een omgeving kan worden geëvalueerd.80 Door de factor-analyse81 die is toegepast, zijn uit zijn 
onderzoek acht dimensies voortgekomen die geen correlatie of afhankelijkheid vertonen. Er 
kunnen dus geen uitspraken worden gedaan als: hoe hoger de gevonden waarde in de dimensie 

                                                 

77 Küller, ‚Psycho-physiological conditions in theatre construction,‛ 164, 165. 
78 Evans en McCoy, ‚When buildings don’t work,‛ 86. 
79 Küller baseert zich op eigen resultaten uit verschillende door hem (soms met collega’s) uitgevoerde onderzoeken, maar 
ook op resultaten afkomstig van vakgenoten die zich met semantische dimensies bezighouden. Zie Küller (1972) en 
Rikard Küller, ‚Beyond semantic measurement,‛ in Architectural psychology. Proceedings of the Lund Conference, red., 
Rikard Küller (Lund: Studentlitteratur ab, Stroudsburg, Pennsylvania: Dowden, Hutchinson & Ross, 1973). 
80 Eversmann vraagt zich af of de door Küller acht geïdentificeerde dimensies uitputtend zijn (Eversmann 1996, 123). In 
Küller (1972) wordt mijns inziens afdoende ingegaan op de methode die is gebruikt en de manier waarop de acht 
dimensies tot stand zijn gekomen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de beschrijvingen en waarderingen van 
ruimtelijke omgevingen door factoranalyse in vrijwel alle gevallen leiden tot een aantal uit de acht genoemde dimensies, 
of alle acht. Zie Küller (1972) en Küller, ‚Beyond semantic measurement‛. 
81 Er zijn twee manieren om een factoranalyse uit te voeren: de eerste is een techniek die dimensies oplevert die 
onderling niet correleren (ortogonale techniek) en de tweede is een techniek die dimensies oplevert die onderling wel 
correleren (oblique techniek). Küller gebruikt de ortogonale techniek. Rikard Küller, ‚Beyond semantic measurement,‛ 
194. 
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‘beslotenheid’, hoe hoger ook de gevonden waarde in de dimensie ‘plezierigheid’ zal zijn. Dit 
maakt het mogelijk om met deze acht dimensies een grote hoeveelheid aan verschillende 
ruimtelijke omgevingen te beschrijven op een onderling vergelijkbare manier. Daarmee is niet 
uitgesloten dat de evaluatie van bepaalde ruimtelijke omgevingen laat zien dat bepaalde 
dimensies in correlatie staan met elkaar. Zo gaan volgens Küller de dimensies ‘sociale status’ 
en ‘plezierigheid’ vaak samen wanneer woningbouw geëvalueerd wordt. Een als duur ervaren 
woningbouwgebied wordt kennelijk ook vaak gewaardeerd als een plezierige omgeving.82 Het 
model met de acht dimensies moet volgens Küller dan ook gezien worden als bruikbaar om 
heel verschillende soorten ruimtelijke omgevingen te beschrijven en te evalueren. Bij de 
beschrijving en evaluatie van een specifiek soort ruimtelijke omgeving kan er bovendien 
gezocht worden naar hoe de onderlinge dimensies met elkaar in correlatie staan, en zou zelfs 
nagedacht kunnen worden over hoe deze elkaar zouden kunnen beïnvloeden.83 Dat zou 
betekenen dat ervaringen van theatergebouwen binnen deze acht dimensies kunnen worden 
gemeten en beschreven, maar dat bovendien gezocht kan worden naar relaties tussen deze 
dimensies die specifiek gelden voor (bepaalde) theatergebouwen. Het onderzoek naar de 
ervaring van het theatergebouw zou dus niet beperkt moeten blijven tot het meten van de 
ervaring: ‚If there is still time for careful scientific work, some of it ought to be spent in 
looking beyond semantic measurement.‛84   
 
Eversmann constateert een probleem met de dimensie ‘plezierigheid’. Küller constateerde zelf 
al dat een optimale balans tussen ‘complexiteit’ en ‘eenheid’ en hoge waarden in beide 
dimensies (dus een optimaal prikkelingsniveau), een eerste vereiste lijken te zijn voor een hoge 
waarde aan ‘plezierigheid’. Eversmann vraagt zich terecht af of ‚pleasantness eigenlijk niets 
anders is dan het gevolg van een bepaald arousalniveau.‛85 Ten dele is dat waarschijnlijk een 

                                                 

82 Ibid., 185, 195.  
83 Ibid., 195, 196.  
84 Ibid., 196.  
85 Peter Eversmann, De ruimte van het theater. Een studie naar de invloed van de theaterruimte op de beleving van 
voorstellingen door de toeschouwer (Amsterdam (Dissertatie), 1996), 123.  
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correcte observatie, maar uit een aantal onderzoeksresultaten blijkt dat ‘plezierigheid’ 
waarschijnlijk meer omvat dan alleen een optimaal prikkelingsniveau en bijvoorbeeld ook kan 
samenhangen met ‘sociale status’, zoals bij woningbouw het geval lijkt te zijn. Een studie van 
Gifford (2000) biedt hierin meer inzicht. Wat blijkt is dat esthetische voorkeur voor gebouwen 
zowel bij leken als bij architecten, eerder gebaseerd is op plezier dan op prikkeling.86 In de 
resultaten van Gifford vertonen plezier en prikkeling onderling dan ook geen significante 
correlatie. Hoewel plezier doorslaggevend is in de esthetische voorkeur, bestaan er grote 
verschillen tussen leken en architecten. De elementen van gebouwen waar zij plezier aan 
ontlenen verschillen aanzienlijk. Het blijkt echter ook dat de twee groepen wel 
overeenstemming vertonen in de elementen en gebouwen die voor hen meer prikkeling 
opleveren. De mate van plezier hangt dus wel samen met de esthetische voorkeur, maar het 
prikkelingsniveau niet. Gifford beschouwt plezier en prikkeling dan ook als ortogonale 
(onafhankelijke) dimensies van een emotionele reactie op de gebouwde omgeving. Hij 
verklaart dit doordat de vorm van prikkeling kan verschillen: het kan prikkeling met een 
positieve of negatieve associatie betreffen.87 Dit duidt er op dat de dimensie ‘plezierigheid’ 
inderdaad meer omvat dan alleen een optimaal prikkelingsniveau omdat op zijn minst rekening 
gehouden moet worden met plezierige of onplezierige prikkeling. Bij toepassing van de theorie 
van Küller, zal dan ook per situatie moeten worden bekeken welke eventuele correlaties 
bestaan tussen ‘plezierigheid’ en andere dimensies. Het is daarom gerechtvaardigd om 
‘plezierigheid’ als aparte dimensie te handhaven. Daarnaast toont Giffords onderzoek dat de 
mate van prikkeling geen goede graadmeter is voor het oordeel over het gebouw. Waar Küller 
stelt dat de mate van prikkeling een optimaal prikkelingsniveau, overstimulering of 
onderstimulering kan veroorzaken, voegt Gifford hieraan toe dat de vorm van prikkeling kan 
verschillen. In de ervaring van een gebouw zullen verschillende factors tegenstrijdige effecten 

                                                 

86 Pleasure is door Gifford gemeten op een schaal van displeasing naar pleasing, met gebruik van de items lelijk 
(displeasing) en mooi (pleasing), items die Küller ook toepast.  
87 Robert Gifford e.a. ‚Decoding Modern Architecture. A lens model Approach for Understanding the Aesthetic 
Differences of Architects and Laypersons,‛ Environment and Behavior no. 2 (2000): 172-174. 
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hebben (prikkeling verhogend of verlagend, plezierige of onplezierige prikkeling) waardoor 
het effect op het oordeel onvoorspelbaar wordt en moeilijk herleidbaar tot specifieke factors. 
 
Eversmann noemt een nog crucialer knelpunt met betrekking tot de theorie van Küller; 
namelijk de toepasbaarheid van de theorie bij de vraag op welke wijze de ervaring van een 
theaterruimte de theatrale ervaring beïnvloedt.88 Met het model is het mogelijk om de ervaring 
van een ruimtelijke omgeving te beschrijven en hypothesen op te stellen over de eventuele 
invloed van de ruimte op het prikkelingsniveau. Welke invloed het prikkelingsniveau op de 
theatrale ervaring kan hebben, is echter onduidelijk. Bovendien is het nog steeds niet duidelijk 
welke invloed de ruimte nu heeft op de theatrale ervaring. Deze studie tracht op juist dat 
vraagstuk meer licht te werpen. Daartoe wordt de ervaring van de ruimte gekoppeld aan de 
theatrale ervaring en de theaterervaring. De relatie tussen theatrale ervaring, de theaterervaring 
en de rol van theaterruimte daarin is het onderwerp van hoofdstuk 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

88 Eversmann, De ruimte van het theater, 124. 



 118 

 



M.L. Wilders                          Hoofdstuk 3                     Theaterervaring, theatrale ervaring en theaterruimte 

 119 

HOOFDSTUK 3  
THEATERERVARING, THEATRALE RVARING EN THEATERRUIMTE 
 

3.1 Inleiding  
Het concept van de theatrical event wordt als kader gebruikt waarbinnen de invloed van het 
gebouw op de ervaring wordt onderzocht. De theatrale ervaring, theaterervaring en de rol van 
theaterruimte worden daarom besproken binnen dit concept. Daaraan voorafgaand gaat 
paragraaf 3.2 in op het soort waarden dat naar aanleiding van de theatrale ervaring en, meer in 
het algemeen, naar aanleiding van de kunsten bij de recipiënt kan worden gerealiseerd. Inzicht 
in deze waarden is in deze context van belang om te bepalen hoe ver de eventuele invloed van 
het gebouw strekt. Beperkt de invloed zich tot de perceptie of werkt deze door tot in de door 
toeschouwers gerealiseerde waarden en zo ja, in wat voor soort waarden? In paragraaf 3.3 
wordt het concept van de theatrical event uiteengezet en wordt het onderscheid tussen theatrale 
ervaring en theaterervaring besproken. Paragraaf 3.4 gaat in op het specifieke karakter van de 
theatrale ervaring. De mogelijke invloed van het gebouw wordt uiteengezet aan de hand van de 
processen theatrical framing en dubbel theaterbewustzijn. In paragraaf 3.5 volgt een 
bespreking van verschillende soorten theaterruimten. In 3.6 wordt nader ingegaan op een 
aantal receptieomstandigheden dat van invloed is op de theatrale ervaring.  
 

3.2 Waarden en functies van de kunsten 
Het kunnen bepalen van de betekenis die de gebeurtenis voor de recipiënt heeft is in deze 
context van belang om te bepalen hoe ver de invloed van het gebouw strekt. Cruciale vraag is 
of het gebouw van invloed is op de betekenis die aan het theaterbezoek wordt gehecht en zo ja, 
of deze invloed te herleiden is tot de eventuele invloed van het gebouw op de theatrale 
ervaring. De uitkomst van de theatrale ervaring en de theaterervaring in zijn geheel, zullen 
daarom in het tweede deel van deze studie worden besproken in termen van het effect dat het 
theaterbezoek heeft op de bezoeker en welke waarden de gebeurtenis voor de bezoeker 
vertegenwoordigt. Te denken valt aan de inspiratie die de recipiënt opdoet, het plezier dat de 
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bezoeker beleeft of waarden die samenhangen met het sociale aspect van de gebeurtenis. De 
gerealiseerde waarden worden door de recipiënt vertaald in een oordeel over de gebeurtenis. 
Op deze manier vertelt het oordeel over de gebeurtenis ons ook iets over de relatie met de al 
dan niet gerealiseerde waarden. De betekenissen die aan het theaterbezoek kunnen worden 
gehecht, worden in de paragraaf hieronder uitgewerkt in waarden en functies.  
 
In recente studies doen Van Maanen1 en Van den Hoogen2 afzonderlijk een poging om de 
effecten die door de receptie van de kunsten (Van Maanen) en de podiumkunsten in het 
bijzonder (Van den Hoogen) tot stand komen, op systematische wijze in kaart te brengen. 
Beide auteurs doen dit in termen van waarden en functies, waarbij gerealiseerde waarden een 
functie kunnen dienen. Het nut of belang van de gerealiseerde waarde wordt uitgedrukt in een 
functie voor de kunstgebruiker of gemeenschap.3 Het gegeven dat de (podium)kunsten 
belangrijke waarden en functies voor de recipiënt met zich meebrengen wordt ook door andere 
auteurs zoals Eversmann en Schoenmakers besproken:  
 

Remarkably often the spectator refers to the experience as being beneficial to 
the individual: if not in terms of ‘liberation’, ‘personal growth’ or even 

                                                 

1 Zie Hans van Maanen, How to Study Art Worlds. On the Societal Functioning of Aesthetic Values (Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2009). Hierin zijn eerder ontwikkelde concepten (zie bijvoorbeeld van Maanen 2004) 
aangescherpt.  
2 Van den Hoogen baseert zich in ‚Functioning of the Performing Arts in Urban Society: Political Views on Artistic 
Experience,‛ in Global Changes – Local Stages. How Theatre Functions in Smaller European Countries, red. Hans van 
Maanen e.a. (Amsterdam/New York: Rodopi, 2009), 265-299 en in zijn studie Performing Arts and the City. Dutch 
municipal cultural policy in the Brave New World of evidence-based policy (Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 
2010), onder andere op Van Maanen (2004). De denkbeelden van beide auteurs komen derhalve grotendeels overeen. 
Daar waar zich (voor deze studie relevante) discrepanties voordoen worden deze nader belicht.  
3 Van Maanen, How to Study Art Worlds, 150, 151,194 en Quirijn Lennert van den Hoogen, ‚Functioning of the 
Performing Arts in Urban Society: Political Views on Artistic Experience,‛ In Global Changes – Local Stages. How 
Theatre Functions in Smaller European Countries, red. Hans van Maanen e.a. (Amsterdam/New York: Rodopi, 2009), 
289. 
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‘purification’ (…), then certainly in terms of relaxation, pleasure and 
inspiration. 4   

   
Een van de belangrijkste functies van kunst is om de wereld die wij normaal 
zijn gaan vinden en waarop wij automatisch reageren, als slechts een van de 
mogelijkheden te leren zien, en eventuele alternatieven voor te stellen of tot 
alternatieven te stimuleren.5  

 
Van Maanen baseert zich in zijn categorisering van waarden en functies volledig op 
kunstfilosofische literatuur. Van den Hoogen inventariseert in zijn studie in eerste instantie 
waarden en functies die hij aantreft in een aantal Nederlandse landelijke en gemeentelijke 
beleidsnota’s en zet deze af tegen waarden en functies zoals geformuleerd in de kunstfilosofie. 
Daarbij concludeert hij dat de opstellers van de beleidsnota’s kennelijk goed op de hoogte zijn 
van de esthetische theorie. Legitimatie van kunstbeleid in nota’s gebeurt grotendeels op basis 
van (de potentiële realisatie van) waarden en functies die hun oorsprong hebben in de 
esthetische theorie.  
Beide auteurs maken onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke effecten van de 
(podium)kunsten. Intrinsieke effecten kunnen worden gerealiseerd ten gevolge van het 
intrinsiek-esthetische karakter van de gebeurtenis (Van den Hoogen)6 of, meer specifiek, ten 
gevolge van een mentale omgang met een kunstzinnige uiting (Van Maanen).7 Beide auteurs 
zijn het er over eens dat extrinsieke effecten het resultaat zijn van niet-esthetische 
eigenschappen van de gebeurtenis.8 Extrinsieke waarden en functies kunnen dus wel 
gerealiseerd worden als gevolg van omgang met de kunsten, maar zijn niet gerelateerd aan het 

                                                 

4 Peter Eversmann, ‚The Experience of the Theatrical Event,‛ in Theatrical Events: Borders Dynamics Frames, red. 
Vicky Ann Cremona e.a. (Amsterdam/New York: Rodopi, 2004), 139. 
5 Henri Schoenmakers, Filosofie van de theaterwetenschappen (Amersfoort: Martinus Nijhoff, 1989), 46.  
6 Van den Hoogen, ‚Functioning of the Performing Arts in Urban Society,‛ 267. 
7 Van Maanen, How to Study Art Worlds, 150. 
8 Van den Hoogen, ‚Functioning of the Performing Arts in Urban Society,‛ 267. 
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intrinsiek-esthetische karakter van de kunstuiting en kunnen evengoed tot stand komen tijdens 
andere gebeurtenissen en activiteiten, zoals sport of wetenschap. Extrinsieke waarden en 
functies zijn bijvoorbeeld een onderbreking van de dagelijkse routine door de theater- 
museum- of filmbezoeker, of sociale effecten voor een gemeenschap zoals toenemende 
emancipatie, maar ook economische effecten zoals de groei van de toeristenaantallen, of 
effecten op het niveau van ruimtelijke ordening.9  
Naast het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke waarden maken beide auteurs 
onderscheid tussen waarden die worden gerealiseerd naar aanleiding van comfortabele 
esthetische ervaringen en waarden die het resultaat zijn van artistiek-esthetische ervaringen. In 
paragraaf 3.2.3 wordt aan de hand van Van Maanen (2004) aandacht besteed aan deze twee 
verschillende typen esthetische ervaringen. Van den Hoogen (2009) spreekt in relatie tot 
waarden over artistiek-esthetische waarden en niet-artistieke esthetische waarden. Hij baseert 
dit onderscheid op Van Maanen (2004), waardoor beide auteurs dezelfde visie op het 
onderscheidend karakter van een artistieke ervaring aanhangen: zodra de inzet van 
verbeeldingskracht nodig is, waarbij beschikbare waarnemingsschema’s worden herzien om zo 
tot een zinvolle perceptie te komen is er sprake van een artistieke ervaring.  
Van Maanen hanteert bovendien naast intrinsieke en extrinsieke waarden en functies, semi-
intrinsieke waarden en functies. Semi-intrinsieke waarden en functies kunnen net als 
intrinsieke waarden en functies gerealiseerd worden in de mentale omgang met een 
kunstuiting, maar zijn (in tegenstelling tot intrinsieke waarden) niet exclusief voor de kunsten: 
zij kunnen ook in andere gebieden dan dat van de kunsten worden gerealiseerd. Voorbeelden 
zijn het opdoen van historische kennis, het aanspreken van emoties of sociale communicatie 
over een gedeelde ervaring. Deze waarden kunnen ook in andere situaties (onderwijs, sport, 
religie) tot stand komen, maar worden hier gerealiseerd in de esthetische waarneming.10  
Hier doet zich een verschil in opvatting voor tussen Van Maanen en Van den Hoogen. Van den 
Hoogen brengt geen onderscheid aan tussen intrinsieke en semi-intrinsieke waarden en zou de 

                                                 

9 Van Maanen (2009), Van den Hoogen (2009), Wilders (2003). 
10 Van Maanen, How to Study Art Worlds, 150. 
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door Van Maanen aangemerkte semi-intrinsieke waarden als intrinsieke waarden beschouwen. 
Oorzaak hiervoor ligt in het gegeven dat Van Maanen (in dit betreffende deel van zijn studie) 
op zoek is naar kunsteigen waarden van kunst, terwijl de studie van Van den Hoogen gericht is 
op het achterhalen van de legitimatiegronden in het Nederlandse kunstbeleid en de manier 
waarop dit beleid geëvalueerd zou kunnen worden. Beleidsmakers maken echter geen of 
nauwelijks onderscheid tussen intrinsieke en semi-intrinsieke waarden. Veel semi-intrinsieke 
waarden worden namelijk in hun ogen bijzonder goed door de kunsten gediend. Voor de 
onderhavige studie is het onderscheid tussen intrinsieke en semi-intrinsieke waarden wel 
degelijk van belang, omdat hiermee een onderscheid kan worden gemaakt tussen effecten van 
het theatergebouw op intrinsiek of semi-intrinsiek niveau. Zo zou het kunnen dat het gevoel 
van het delen van emoties veroorzaakt door de voorstelling (semi-intrinsiek) wordt bevorderd 
of juist belemmerd door het gebouw. Daarnaast is het onderscheiden van extrinsieke waarden 
van belang om waarden die in het organisatorische frame (zie paragraaf 3.3.1) en onder 
invloed van receptieomstandigheden (zie paragraaf 3.6) worden gecreëerd, te kunnen plaatsen. 
 

3.2.1 waarden en functies volgens Van Maanen 
Figuur 3.1 toont de door Van Maanen onderscheiden waarden en functies van kunst voor 
individuen. Bij nadere beschouwing blijken de intrinsieke en semi-intrinsieke waarden die Van 
Maanen onderscheidt, tevens in te delen naar een perceptueel, emotioneel, cognitief en 
communicatief niveau. Hier doet zich een opvallende overeenkomst voor met de dimensies van 
de theatrale ervaring die Eversmann (2004) hanteert: de perceptuele, emotionele, cognitieve en 
communicatieve dimensie (zie paragraaf 3.4.3 en 3.4.4). De waarden die zich voordoen in de 
theatrale ervaring zijn ook te plaatsen binnen deze indeling.  
De indeling van Van Maanen maakt duidelijk dat de functies die worden gediend door 
comfortabele esthetische ervaringen met name de bestaande competenties en identiteit van de 
recipiënt bevestigen en versterken, terwijl in artistieke ervaringen juist een ontwikkeling in 
competenties en identiteit plaatsvindt.11 

                                                 

11 Ibid., 194. 
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Figuur 3.1: Waarden en functies van esthetische communicatie op individueel niveau, 
Van Maanen 2009, 195. 
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De intrinsieke waarden die Van Maanen onderscheidt, bevinden zich in de perceptuele 
dimensie: zij zijn het resultaat van de waarneming van de esthetische eigenschappen van de 
kunstuiting. De artistiek-intrinsieke waarden stemmen overeen met de in paragraaf 3.2.2 
gegeven beschrijving van een artistieke waarneming: uitdaging van bestaande 
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waarnemingsschema’s (Challenge to perceptual schemata), het gebruik en plezier van (het 
gebruik van) verbeeldingskracht in de omgang met de discrepantie tussen vorm en stof van de 
kunstuiting (Use and enjoyment (of the use) of the imaginative powers in dealing with the 
discrepancy between form and matter) en de productie van nieuwe representaties (Production 
of new representations). Deze waarden dienen een aantal functies: de mogelijke ontwikkeling 
van nieuwe waarnemingsschema’s (Possible development of new perceptual schemata), de 
ontwikkeling van verbeeldingskracht (Development of the imaginative powers) en de 
ontwikkeling van persoonlijke identiteit (Development of personal identity).12 Binnen deze 
perceptuele dimensie komen, als we de opbouw van van Maanen volgen, ook emoties voor. 
Daarbij zijn slechts twee emoties van artistieke aard: plezier beleven aan de ervaring van 
nieuwe waarnemingen en plezier beleven aan het gebruik van verbeeldingskracht.13  
Intrinsieke waarden die het gevolg zijn van comfortabele waarnemingen betreffen daarentegen 
de activering van reeds bestaande waarnemingsschema’s (Activation of existing perceptual 
schemata), de herbeleving en plezier (van het herbeleven) van bekende waarnemingen 
(herkenning) (Reliving and enjoyment (of the reliving) of known perceptions (recognition), en 
de productie van reeds bestaande representaties (Production of existing representations). Ook 
hier is het plezier dat aan herkenning en herbeleving wordt ontleend een emotie (en waarde) 
binnen de perceptuele dimensie. Deze comfortabele intrinsieke waarden dienen respectievelijk 
de bevestiging van de waarde van bestaande waarnemingsschema’s (Confirmation of the value 

                                                 

12 Onder persoonlijke identiteit verstaat Van Maanen ‚the totality of one’s physical and mental traits, that which makes 
him or her into this person.‛ (Van Maanen, How to Study Art Worlds, 194.) Hoewel de mogelijke ontwikkeling van 
nieuwe waarnemingsschema’s, de ontwikkeling van verbeeldingskracht en de ontwikkeling van persoonlijke identiteit in 
figuur 3.1 worden aangeduid als intrinsiek, kunnen ze niet alle drie als exclusief voor de kunsten worden beschouwd. Zo 
wordt de ontwikkeling van persoonlijke identiteit, net als sociale identiteit ook gediend door het delen (het gezamenlijk 
ondergaan) van een ervaring, wat een semi-intrinsieke waarde is, en vindt de ontwikkeling van persoonlijke identiteit 
uiteraard ook plaats in allerlei andere situaties buiten het domein van de kunsten. In de visie van Van Maanen is de 
ontwikkeling van verbeeldingskracht wel een (en de enige) kunstspecifieke functie. Zie Hans Van Maanen, ‚Roept u 
maar,‛ in Waarom zou de overheid nog voor kunst betalen? red. P.H. Peeters, J. Kramer en A. Koers (Arnhem: Provincie 
Gelderland, 2005), 74. Zie ook Van den Hoogen,  ‚Functioning of the Performing Arts in Urban Society,‛ 238-239.  
13 Van Maanen, How to Study Art Worlds, 192. 



 126 

of existing perceptual schemata), het gebruik van verbeeldingskracht (Using the imaginative 
powers) en de bevestiging van de persoonlijke identiteit (Confirmation of personal identity). 
De waarden op emotioneel, cognitief en communicatief niveau zijn, als we de indeling van 
Van Maanen volgen, allemaal semi-intrinsiek, wat betekent dat hoewel zij worden opgedaan in 
de omgang met de esthetische kenmerken van de kunstuiting, zij ook in andere situaties tot 
stand kunnen komen. In de emotionele dimensie noemt Van Maanen het gebruik (en het 
plezier van het gebruik) van het emotionele systeem (Use (and enjoyment of the use) of the 
emotional system) als waarde, met de regulering van emoties (Regulating emotions), naar 
aanleiding van een comfortabele ervaring, en de regulering en ontwikkeling van het emotionele 
systeem (Regulating and developing the emotional system), naar aanleiding van een artistieke 
ervaring, als gevolg (functies). Het verkrijgen van informatie (Acquiring information) (waarde) 
en de ontwikkeling van kennis en inzicht (Developing knowledge and insight) (functie), (in 
zowel comfortabele als uitdagende ervaringen), bevinden zich in de cognitieve dimensie. 
Onderdeel van de communicatieve dimensie is de ervaring en het plezier (van de ervaring) van 
het met anderen delen van bekende (naar aanleiding van een comfortabele ervaring) of nieuwe 
(naar aanleiding van een uitdagende ervaring) emoties, representaties en concepten 
(Experience and enjoyment (of the experience) of sharing known/new emotions, 
representations and concepts with others).  
In paragraaf 3.6.3 wordt aandacht besteed aan de behoefte die toeschouwers aan de dag leggen 
om naar aanleiding van de voorstelling onderling ervaringen te delen en uit te wisselen. In de 
communicatie worden de opgedane ervaringen vergeleken en tegen elkaar afgezet. Deze 
communicatie kan plaatsvinden tussen toeschouwers in het theater, maar ook door 
bijvoorbeeld het lezen van recensies of voorbeschouwingen. Door te reflecteren op de ervaring 
vergelijkt de recipiënt als het ware zijn eigen ervaring met die van anderen om na te gaan of 
hij/zij eenzelfde soort ervaring heeft ondergaan. In dit proces kan de ervaring nog worden 
bijgesteld, doordat medebezoekers of recensenten elementen in hun ervaringen naar voren 
brengen waarmee de eigen ervaring gecompleteerd of aangepast kan worden. Van Maanen 
beschouwt het gevoel van een gedeelde ervaring als een belangrijke waarde die kan worden 
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opgedaan: ‚the feeling that the familiar or new perception is shared with others, thus making 
the experience not only more true, but also more valuable, namely, in the social relations 
among the participants‛.14 In de totstandkoming van deze waarde maakt het niet zoveel uit of 
de gedeelde waarnemingen van comfortabele of artistieke aard zijn, het gaat immers in de 
eerste plaats om het delen van een ervaring. Dat is ook precies de reden waarom Van Maanen 
deze waarde als semi-intrinsiek beschouwt. Het is echter wel aannemelijk dat het delen van een 
artistieke ervaring een sterker effect heeft op de bezoeker, omdat dan nieuwe waarnemingen 
worden gedeeld die aanleiding geven tot meer reflectie en uitwisseling in sociale 
communicatie. Via deze waarde kan ook ontwikkeling van de sociale identiteit worden 
bereikt.15  
 

3.2.2 waarden en functies volgens Van den Hoogen 
Figuur 3.2 toont de door Van den Hoogen ontwikkelde indeling van intrinsieke waarden en 
functies. Hoewel de indeling van Van den Hoogen duidelijke verschillen vertoont met die van 
Van Maanen, tonen beide figuren ook overeenkomsten.  
De persoonlijke ervaring (Personal Experience) is in de eerste plaats een ervaring die de 
emoties aanspreekt (Emotional experience) en wordt beleefd als iets unieks. De ervaring kan 
gepaard gaan met plezier of vermaak, waarbij Van den Hoogen onderscheid maakt tussen 
plezier dat wordt ontleend aan een artistieke ervaring en plezier dat aan een niet-artistieke 
ervaring wordt ontleend. Het specifieke plezier dat ontstaat door het gebruik van de 
verbeeldingskracht is het resultaat van mentale inspanning, in het schema intellectueel plezier 
(Intellectual entertainment) genoemd. Wanneer de waarnemingsschema’s niet worden 

                                                 

14 Ibid., 194. 
15 Zie figuur 3.1. Sociale identiteit wordt door van Maanen omschreven als ‚the totality of connections that a person 
maintains with others, on the basis of these (one’s physical and mental [red.] ) traits‛ (Van Maanen, How to Study Art 
Worlds, 194). Sociale identiteit kan overigens niet losgekoppeld worden van persoonlijke identiteit, zoals figuur 3.1 
enigszins doet vermoeden. Zie voor verdere uitwerking van het identiteitsbegrip Van den Hoogen, Performing Arts and 
the City, 39-40. 
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uitgedaagd, is het plezier dat aan de ervaring wordt ontleend te omschrijven als ontspannend 
(relaxation).16  
 
Figuur 3.2: Intrinsieke functies van esthetische waarneming, Van den Hoogen 2010, 246. 
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Van den Hoogen brengt daarnaast een onderscheid aan tussen voorstellingsvermogen op niet-
artistiek niveau (Fantasy) en verbeeldingskracht op artistiek niveau (Imagination). Het 
                                                 

16 Van den Hoogen, ‚Functioning of the Performing Arts in Urban Society,‛ 289-290. 
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voorstellingsvermogen stelt de recipiënt enerzijds in staat om de wereld van de voorstelling als 
‘echt’ te beschouwen, waardoor plezier wordt beleefd aan de ervaring van niet-bestaande 
werelden (Excitement by the perception of non present worlds). Anderzijds maakt het 
voorstellingsvermogen inleving in de door de podiumkunstenaars verbeelde emoties mogelijk 
(Empathizing with imagined emotions).17 Deze twee waarden zijn niet per se artistiek van aard 
en Van den Hoogen baseert zich daarbij op Van Maanen (2004).  
 

On the one hand, the activity of the imagination enables people to experience 
things that are not really happening: stay where you are, but travel around 
the world. On the other hand, imagination makes it possible for people to 
experience emotions by empathizing with the feelings expressed by the 
actors. The emotions generated in this way can be old or new, but are not 
essentially artistic. It is a matter of artistic emotion only when a spectator 
with the help of his or her imaginative power experiences a new kind of 
emotion or a new kind of emotional reaction to a given situation on stage.18  
    

Er worden pas artistieke waarden gegenereerd zodra de verbeeldingskracht wordt gebruikt om 
betekenis te kunnen geven. Opnieuw in navolging van Van Maanen (2004) noemt Van den 
Hoogen de ervaring van nieuwe waarnemingen (Experience of new perception) en het plezier 
in het gebruik van de verbeeldingskracht (Delight in use of imaginative power) als artistiek-
intrinsieke waarden.19 Van den Hoogen noemt daarnaast als artistieke waarde het testen van 
bestaande visies en inzichten (Testing one’s views and insights), wat op termijn kan leiden tot 
een verandering in visie en inzichten bij de recipiënt (Change of views and insights).20 

                                                 

17 Ibid., 282. 
18 Hans van Maanen, ‚How Contexts Frame Theatrical Events,‛ in Theatrical Events: Borders Dynamics Frames, red. 
Vicky Ann Cremona e.a. (Amsterdam/New York: Rodopi, 2004), 252. 
19 Van den Hoogen, ‚Functioning of the Performing Arts in Urban Society,‛ 282. 
20 Ibid., 283. 
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Van den Hoogen noemt deze functie in navolging van Van Maanen (2004), maar legt er meer 
nadruk op dat niet in alle gevallen de ervaring van nieuwe waarnemingen daadwerkelijk leidt 
tot een verandering in visie en inzichten. Van den Hoogen is hierin uitgebreider dan Van 
Maanen en geeft een opsomming van een viertal situaties waarin de genoemde verandering 
niet plaats zal vinden. Ten eerste is het mogelijk dat de verbeelding niet nieuw blijkt te zijn, 
maar wel van invloed is op de waarnemingsschema’s doordat het de orde in de 
waarnemingsschema’s verandert. Waarnemingen die op de achtergrond zijn geraakt kunnen 
opeens opnieuw worden aangesproken en worden benadrukt, waardoor geen nieuwe inzichten 
ontstaan, maar juist herkenning en bevestiging van bestaande zienswijzen optreedt. ‚This is 
what I have always felt to be true and how clever of the artist(s) to make this so poignantly 
clear‛, is volgens van den Hoogen een voorbeeldreactie op een dergelijke artistieke ervaring.21 
Een tweede mogelijkheid is dat de verbeelding niet nieuw is, maar naar aanleiding van de 
artistieke ervaring door de recipiënt wordt toegepast op een andere situatie dan voorheen. Ook 
in dit geval worden verbanden tussen verschillende waarnemingsschema’s gelegd en 
aangepast. Daarnaast is er een situatie denkbaar waarin wel een nieuwe verbeelding ontstaat, 
maar dermate afwijkend van de bestaande waarnemingsschema’s dat deze niet kan worden 
ingepast en daarom wordt verworpen. De recipiënt is in dit geval wel degelijk uitgedaagd om 
bestaande zienswijzen te herzien, maar een verandering in inzichten is uiteindelijk niet tot 
stand gekomen. De laatste mogelijkheid is dat de verbeelding nieuw is en de recipiënt tevens in 
staat is om deze in te passen in zijn/haar waarnemingsschema’s, maar dat er tijd overheen gaat 
voordat inpassing plaatsvindt of dat de recipiënt na verloop van tijd het verkregen inzicht weer 
verwerpt en terugkeert naar oude zienswijzen.22 Het effect van de artistieke ervaring is in dat 
geval niet sterk genoeg om een blijvende verandering teweeg te brengen.  
In figuur 3.1 komt deze detaillering tot uiting door de waarde uitdaging van 
waarnemingsschema’s op te nemen met de bijbehorende functie mogelijke ontwikkeling van 
nieuwe waarnemingsschema’s. Van Maanen noemt in figuur 3.1 niet meer expliciet het 

                                                 

21 Ibid., 283. 
22 Ibid., 285. 
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verkrijgen van nieuw inzicht als functie van de uitdaging van waarnemingsschema’s, maar in 
feite is dit een variant van de functies mogelijke ontwikkeling van nieuwe 
waarnemingsschema’s en ontwikkeling van kennis en inzicht.  
Hoewel het plezier beleven aan de ervaring van niet-bestaande werelden en inleving in de door 
de podiumkunstenaars verbeelde emoties volgens Van Maanen (2004 en 2010) en Van den 
Hoogen (2009 en 2010) niet-artistieke waarden zijn, kunnen zij als onderdeel van de 
esthetische ervaring wel een rol spelen in artistieke ervaringen. Volgens Van den Hoogen 
zullen deze waarden in de artistieke ervaring bovendien worden versterkt. De verbeelde 
emoties kunnen door verbeeldingskracht opgeroepen nieuwe emoties zijn en de niet-bestaande 
werelden kunnen verder van bekende werelden afliggen, door verbeeldingskracht 
waarneembaar gemaakt.23 Bovendien zal het belang dat aan de cognitieve effecten (verkregen 
nieuwe inzichten) wordt gehecht, worden versterkt wanneer de ervaring van niet-bestaande 
werelden diepe indruk maakt en de recipiënt de door de podiumkunstenaars verbeelde emoties 
meebeleeft.24 Niet-artistieke waarden en artistieke waarden en functies hangen op deze manier 
nauw met elkaar samen. 
In figuur 3.2 heeft persoonlijke ontwikkeling (Personal Development) betrekking op een 
mentale ontwikkeling van de recipiënt. Het onderscheidende aspect van mentale ontwikkeling 
via de kunsten ten opzichte van mentale ontwikkeling buiten de kunsten, is dat het proces 
verloopt via de perceptie, via esthetische waarneming. Op die manier is de persoonlijke 
ontwikkeling sterk gerelateerd aan de persoonlijke ervaring die plaatsvindt naar aanleiding van 
de esthetische waarneming. Zowel niet-artistieke als artistieke waarnemingen kunnen 
betekenis geven aan gebeurtenissen uit het dagelijks leven (Rendering significance). In niet-
artistieke waarnemingen hangt de betekenisgeving samen met de ervaring van niet-bestaande 
werelden en inleving in de door de podiumkunstenaars verbeelde emoties. In artistieke 
waarnemingen hangt de betekenisgeving samen met de ervaring van nieuwe waarnemingen en 
het testen van bestaande visies en inzichten. Betekenisgeving vindt dus zowel op artistiek als 

                                                 

23 Van den Hoogen, Performing Arts and the City, 225. 
24 Van den Hoogen, ‚Functioning of the Performing Arts in Urban Society,‛ 282. 
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niet-artistiek niveau plaats, maar de ontwikkeling van perceptie (Development of perception) 
vindt alleen op artistiek niveau plaats. De inzet van verbeeldingskracht heeft de ontwikkeling 
van het perceptievermogen tot gevolg. Deze functie hangt nauw samen met de verwerving van 
nieuwe inzichten.25 In het schema van Van Maanen (zie figuur 3.1) is deze functie opgenomen 
onder de noemer ontwikkeling van de verbeeldingskracht.  
Onder identiteit en debat (Identity and Debate) komen functies aan de orde die te vergelijken 
zijn met functies die Van Maanen onder persoonlijke en sociale identiteit aan de orde stelt. 
Van den Hoogen onderscheidt drie categorieën functies van identiteit en sociale interactie (zie 
figuur 3.2). Op individueel niveau kan de bevestiging of ontwikkeling van persoonlijke 
identiteit plaatsvinden (affirming one’s identity, developing personal identity).26 Op collectief 
niveau kan dit leiden tot respectievelijk de bevestiging of aanpassing van sociale structuren 
(establishing social structures, altering social structures). Ervaringen die de recipiënt niet 
uitdagen om bestaande waarnemingsschema’s aan te passen, hebben bevestiging van de 
persoonlijke identiteit en de bestaande sociale structuren tot gevolg.27 Wanneer echter de 
betreffende esthetische waarnemingen niet overeenkomen met de bestaande 
waarnemingsschema’s en dus de basis van de persoonlijke identiteit, kan ontwikkeling van 
deze identiteit en aanpassing van sociale structuren plaatsvinden. De recipiënt moet dan wel 
voldoende aanknopingspunten hebben om de eigen waarnemingsschema’s om te buigen naar 
nieuwe en het debat met zijn/haar omgeving durven aan te gaan.28   

                                                 

25 Van den Hoogen, Performing Arts and the City, 242-243. 
26 Van den Hoogen beschrijft de persoonlijke identiteit in termen van historische of etnische identiteit (zie Performing 
Arts and the City, 243 en figuur 3.2). 
27 Identiteit en identiteitsontwikkeling zijn veel besproken items in de theaterwetenschappen. Fischer-Lichte schrijft: ‚In 
theatre it is always a question of (…) the creation of identity and changing identities.‛ En: ‚in theatre, it is principally the 
spectators who are exposed to the possibility of a change in identity and this happens in a process where, before their 
gaze, the actors seem to take on the identity of role figures which they in fact only bring forth through performative acts‛. 
Zie Erika Fischer-Lichte, History of European drama and theatre (London/New York 2002), 2-4. 
28 Van den Hoogen, Performing Arts and the City, 243-245. 
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Tot slot kunnen in relatie tot het theaterbezoek en de vraagstelling in dit onderzoek twee 
belangrijke extrinsieke functies worden genoemd: ontspanning en sociale interactie.29 Hierbij 
wordt niet de ontspanning die aan de voorstelling wordt ontleend bedoeld, zoals hierboven is 
beschreven, maar de ontspanning die samenhangt met het ‘avondje uit’. De onderbreking van 
de alledaagse werkelijkheid en routine, de ontmoeting met andere mensen en het verblijven in 
een andere omgeving kan deze ontspanning opleveren. De ontmoeting met andere mensen kan 
bovendien bijdragen aan bepaalde sociale waarden, zoals het onderhouden van een sociaal 
netwerk of het gevoel tot een groep te behoren. Deze waarden hangen niet direct samen met de 
esthetische waarneming naar aanleiding van de voorstelling en kunnen in allerlei andere 
situaties worden opgedaan, wat ze tot extrinsieke waarden maakt. Het zijn voor de 
theaterbezoeker echter belangrijke waarden die naar aanleiding van het bezoek teweeg kunnen 
worden gebracht. Het theatergebouw kan in de totstandkoming van deze waarden uiteraard een 
grote rol kan spelen.  
 

3.2.3 comfortabele en artistiek-esthetische waarneming  
In paragraaf 3.2, 3.2.1 en 3.2.2 is al onderscheid gemaakt tussen comfortabele en artistiek-
esthetische waarneming in de kunsten. Van Maanen zet dit onderscheid voor de theatrale 
kunsten nader uiteen. De theatrale communicatie is volgens Van Maanen gebaseerd op 
waarneming (zie ook paragraaf 3.3.2). ‚Perceptions are the results of the activity of perception 
schemes; and perception schemes are cognitively driven structures in which sensory stimuli are 
assimilated, so that a meaningful perception takes place.‛30 De theatrale tekens die gedurende 
de theatrale ontmoeting worden geproduceerd hebben een materiële vorm. Deze materiële 
vorm (de betekenaar) verwijst naar onderliggende concepten, de betekenden. De 
betekenisgeving bij de toeschouwer vindt plaats doordat kan worden gerefereerd aan een 
geheel van concrete objecten en ervaringen waar de concepten op zijn gebaseerd, de 
referentiële achtergrond. In het proces van betekenisgeving worden tijdens het waarnemen 

                                                 

29 Zie Van Maanen, How to Study Art Worlds, 197 en Van den Hoogen, Performing Arts and the City, 241. 
30 Van Maanen, ‚How Contexts Frame Theatrical Events,‛ 249. 
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verbindingen aangegaan met cognitieve concepten, daarnaast wordt de verbeeldingskracht 
geactiveerd. Meestal komt de koppeling met cognitieve concepten en indien nodig de inzet van 
verbeeldingskracht automatisch en eenvoudig tot stand. Zodra de betekenaar, betekende en 
referentiële omgeving op coherente wijze naar elkaar verwijzen en binnen de 
waarnemingsschema’s passen die de recipiënt toepast op de voorstelling, wordt er moeiteloos 
betekenis gegeven. Er is in dat geval sprake van een comfortabele, gangbare, esthetische 
ervaring.31 
 

Already known imaginations which take over the role of perception 
automatically (as is in the case in assigning meaning on the basis of 
conventional symbols) can be seen as imagination schemes which have 
installed themselves already in existing perception schemes, being part of 
them and helping to produce ‘comfortable receptions’.32    

 
Het is echter ook mogelijk dat de betekenaar, betekende en referent niet op coherente wijze 
naar elkaar verwijzen, als gevolg van de artistieke intentie van de makers van de voorstelling. 
In dat geval manipuleert de betekenaar (de materiële vorm) de betekende door een 
ongebruikelijke manier van verwijzen naar de referent en verliest het tekensysteem zijn 
coherentie, waardoor niet meer automatisch betekenis wordt verleend. De beschikbare 
waarnemingsschema’s zijn op dat moment niet meer afdoende en zullen moeten worden 
aangepast om wel tot betekenis te kunnen komen. De inzet van verbeeldingskracht kan in dat 
geval nieuwe verbindingen leggen tussen bestaande waarnemingsschema’s, met 
‘verbeeldingen’ tot resultaat. Deze verbeeldingen zijn het gevolg van de gebruikte theatrale 
talen maar hebben voldoende relatie met de bestaande waarnemingsschema’s om betekenis te 
kunnen genereren. Van den Hoogen wijst erop dat de verbeelding dus nieuw moet zijn om de 
ontbrekende verbinding met bestaande waarnemingsschema’s te kunnen vormen. Zodra deze 

                                                 

31 Ibid., 249, 250. 
32 Ibid., 251. 
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nieuwe verbeelding eenmaal gecreëerd is, kan deze worden opgenomen in de bestaande 
waarnemingsschema’s waardoor de recipiënt door de betreffende ervaring een ‘rijkere’ set aan 
waarnemingsschema’s tot zijn beschikking heeft. Zodra een recipiënt verbeeldingskracht in 
moet zetten om tot een betekenisvolle gewaarwording te komen, is er volgens Van Maanen 
sprake van een artistiek-esthetische ervaring.  
 

what happens in a theatrical event can be formulated as appealing to 
spectators’ perception systems by people who play or are considered 
playing. Being aesthetic, theatrical events work out in an artistic way if the 
perception schemes of people involved are challenged in such a way that 
they need their imaginative power to make their perception schemes fit with 
the played signs, because the existing perception schemes (automatically 
activated imagination schemes included) are not capable of dealing with the 
supplied sign systems.33 

 
3.3 Theatrical event 

 

3.3.1 de frames van de theatrical event 
 

theatre (…) always and everywhere takes place in the form of events. We 
cannot think of theatre other than as events: past and present performances 
did and do exist only as events during a certain time in a certain place. (…) 
While the interaction between performer and spectator – or rather: between 
the stage and auditorium – represents the nucleus of the theatrical event, the 

                                                 

33 Ibid., 252. 
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event itself is defined by its position in the theatrical, cultural and social 
world at large. 34 

  
De kern van de theatrical event bestaat uit de ontmoeting tussen de podiumkunstenaar en 
recipiënt, op een bepaalde tijd, op een bepaalde plaats. De keuze om theater te benaderen als 
een theatrale gebeurtenis waarin een ontmoeting centraal staat, biedt ruimte om de uniciteit van 
elke gebeurtenis zichtbaar te maken en de rol van factoren in de context waarbinnen de 
gebeurtenis plaatsvindt, te duiden. De uniciteit wordt duidelijk in de beschrijving van 
Hauptfleisch van de theatrical event: ‚that complex, subjective process of performance taking 
place in a specific venue and context, over a specific length of time and under unique 
conditions, and involving a specific group of participants‛.35   
De verschillende contexten die van invloed zijn op het verloop van de gebeurtenis worden door 
van Maanen (2004) aangeduid als frames. Van Maanen onderscheidt het communicatieve, 
organisatorische en institutionele frame. De theatrical event en het communicatieve, 
organisatorische en institutionele frame zijn weergegeven in figuur 3.3.  
Tijdens de ontmoeting tussen podiumkunstenaar(s) en recipiënt(en) ontstaat een 
communicatief frame door de confrontatie tussen de waarnemingsschema’s van de 
podiumkunstenaar(s)/ de voorstelling en dat van de recipiënt(en). De waarnemingsschema’s 
worden geactiveerd gedurende de theatrical event, maar hebben hun oorsprong en bestaan 
daarbuiten. Doordat deze waarnemingsschema’s actief zijn binnen de verschillende frames van 
de event, bepalen zij de ervaring ervan. De waarnemingsschema’s maken een individuele 
beleving van een gebeurtenis mogelijk, omdat ze bestaan uit gevormde concepten, kennis, 
interesses, zienswijzen, waarden en verwachtingen die iemand heeft opgedaan gedurende 
zijn/haar leven.  

                                                 

34 Willmar Sauter, ‚Introducing the Theatrical Event,‛ in Theatrical Events: Borders Dynamics Frames, red. Vicky Ann 
Cremona e.a. (Amsterdam/New York: Rodopi, 2004), 11. 
35 Temple Hauptfleisch, ‚Eventification: Utilizing the Theatrical System to frame the Event,‛ in Theatrical Events: 
Borders Dynamics Frames, red. Vicky Ann Cremona e.a. (Amsterdam/New York: Rodopi, 2004), 279. 
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Figuur 3.3: De theatrical event binnen een communicatief, organisatorisch en 
institutioneel frame. Bron: Van Maanen, 2004.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de ontmoeting worden de waarnemingsschema’s van de recipiënt geconfronteerd met 
percepties over menselijk handelen, uitgedrukt in theatrale tekensystemen, die al dan niet 
afwijken van de eigen waarnemingsschema’s. De ontmoeting binnen het communicatieve 
frame vormt de kern van de event en levert de theatrale ervaring op. Binnen het 
communicatieve frame is het getoonde, de voorstelling, de meest doorslaggevende factor.36  
Rondom het communicatieve frame ligt het organisatorische frame dat bepaalt op welke wijze 
de ontmoeting is georganiseerd: gedurende een bepaald tijdsbestek en op een bepaalde plaats. 
In dit frame zijn de duur en de locatie van de gebeurtenis de belangrijkste actoren. De invloed 
van het theatergebouw valt daarmee binnen dit frame. Het organisatorische frame is op twee 
manieren van invloed op het communicatieve frame. Enerzijds activeert het bepaalde 
waarnemingsschema’s van de recipiënt en anderzijds kan het interageren met 
waarnemingsschema’s die aanwezig zijn in de voorstelling. 37  

                                                 

36 Van Maanen, ‚How Contexts Frame Theatrical Events,‛ 243-244, 249. 
37 Ibid., 244. 
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De manier waarop een theatergebeurtenis is georganiseerd, is afhankelijk van factoren die zich 
binnen het institutionele frame bevinden. Het institutionele frame bestaat uit de theaterwereld 
in zijn geheel, ‚understood as a historically developed system of production, distribution and 
reception in a certain cultural entity, that frames all sort of theatrical events‛.38 Hier is de 
manier waarop de theaterwereld is geïnstitutionaliseerd, bijvoorbeeld in het verloop van 
financieringsstromen of de beschikbaarheid van accommodaties, van invloed. Binnen het 
institutionele frame vallen niet alleen officiële of ‘erkende’ organisaties, maar ook makers of 
organisaties die zich in de marges van de theaterwereld bevinden. Het institutionele frame is ‚a 
historically developed construction of relationships, for all type of events, albeit active in the 
mainstream, the legitimate core, or at the borders of the theatrical field‛.39 Het institutionele 
frame vormt niet alleen de context voor het organisatorische frame, maar is ook van invloed op 
het communicatieve frame doordat het bepaalde verwachtingen oproept en bij de recipiënt 
specifieke waarnemingsschema’s in werking stelt.40 Deze verwachtingen zijn gebaseerd op 
kennis over en ervaringen met de theaterwereld. Zo heeft de theaterbezoeker een beeld bij de 
accommodatie (bijvoorbeeld een stadsschouwburg, vlakke-vloertheater, of buurthuis) of het 
gezelschap dat hij/zij bezoekt (bijvoorbeeld professioneel, semi-professioneel of amateur). 
De theatrical event en haar frames worden op hun beurt gecontextualiseerd door de 
samenleving waarin de betreffende event plaatsvindt. Het institutionele frame heeft een relatie 
met andere subsystemen, zoals het politieke, het religieuze, het sociale, het economische, het 
culturele en het technologische subsysteem.41 Het model van de theatrical event binnen de 
verschillende frames toont hoezeer de gebeurtenis is ingebed in een maatschappelijke context. 
Hauptfleisch schrijft:  
  

the theatrical event is merely a specialized form of societal (social and 
cultural) event, with (a set of) general and particular societal function(s), 

                                                 

38 Ibid., 245. 
39 Ibid., 245. 
40 Ibid., 246. 
41 Ibid., 246. 
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just like any other event. (…) neither theses social functions nor the shape 
and impact of the event itself are determined solely by the creators 
(producers, writers, directors, performers, etc.) of the particular event, but 
are also shaped by external conditions that apply during the event itself (i.e. 
the specific place, time and context of the occurrence, the latter including 
such matters as the physical, political, economic, social, cultural, 
psychological and other circumstances of performance).42  

 
3.3.2 het communicatieve frame 

De ontmoeting die plaatsvindt binnen het communicatieve frame bestaat uit theatrale 
communicatie, door van Maanen omschreven als ‚an exchange of signs, produced by the use 
of the body (and voice) which make sense in the perception system of the people involved 
within the borders of the ‘game’’’,43 zijnde de podiumkunstenaar(s) en de recipiënt(en). Door 
middel van tekensystemen maken de makers van de voorstelling hun percepties over menselijk 
handelen communicabel voor publiek, dat vervolgens met behulp van de eigen 
waarnemingsschema’s betekenis geeft aan de getoonde tekens. In de theatrale communicatie 
moeten recipiënten niet-dagelijkse waarnemingsschema’s inzetten om de theatrale tekens die 
zij waarnemen te kunnen duiden. In hoeverre er een geslaagde communicatie op gang komt, 
hangt af van de mate van overlap in de bij de recipiënt beschikbare set aan 
waarnemingsschema’s en het geboden materiaal in de voorstelling. De overlap tussen de set 
aan waarnemingsschema’s die de recipiënt inzet tijdens de theatrale communicatie en de 
impliciet aanwezige waarnemingsschema’s in de theatrale tekens (dus het gebied waarbinnen 
aansluiting wordt gevonden en gecommuniceerd kan worden), vormt het communicatieve 
frame. De podiumkunstenaar(s) hebben een leidende rol in de theatrale communicatie omdat 
zij de input van gespeelde en gesproken beelden leveren, met als belangrijk gevolg dat de 

                                                 

42 Hauptfleisch, ‚Eventification: Utilizing the Theatrical System to frame the Event,‛ 281. 
43 Van Maanen, ‚How Contexts Frame Theatrical Events,‛ 247. 
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recipiënt met de aangeboden beelden zijn eigen beelden produceert.44 Deze betekenisgeving 
aan de receptiezijde is de kern van de theatrale ervaring.  
Binnen de waarnemingsschema’s die worden ingezet in het communicatieve frame kunnen drie 
hoofdgroepen worden onderscheiden.45 De eerste hoofdgroep betreft waarnemingsschema’s die 
betrekking hebben op theatrale conventies. Theatrale conventies zijn historisch gegroeide 
‘regels’ of ideeën over concepten als ‘toneel’, ‘acteur’, ‘dans’, ‘theater’, ‘publiek’ etcetera. 
Elke recipiënt heeft bepaalde beelden en verwachtingen bij deze concepten en neemt deze mee 
bij het bezoek aan een voorstelling. Bij elke ervaring zal een recipiënt indien nodig een deel 
van deze beelden bijstellen of het concept voor zichzelf oprekken, tenzij het ervarene te ver 
afwijkt van de beschikbare concepten, waardoor de gebeurtenis niet kan worden geplaatst 
binnen een bestaand concept en door de recipiënt wordt verworpen. 
De tweede groep betreft waarnemingsschema’s aangaande theatrale talen. Elke voorstelling of 
performance maakt gebruik van een theatrale taal, bijvoorbeeld het spectrum aan bewegingen 
in klassiek ballet. In toneelvoorstellingen wordt gebruik gemaakt van nagebootst gedrag, en 
dagelijks taalgebruik, in meer of mindere mate geïncorporeerd in theatraal taalgebruik. 
Afhankelijk van eerdere theatrale ervaringen heeft de recipiënt een set aan 
waarnemingsschema’s tot zijn/haar beschikking die aansluit op het gehanteerde theatrale 
taalgebruik. Door met verschillende theatrale talen in aanraking te komen en daarmee ervaring 
op te doen, wordt de beschikbare set aan waarnemingsschema’s vergroot. Zodra echter de 
beschikbare set niet aansluit op het toegepaste taalgebruik, kan het communicatieve frame te 
klein worden om een succesvolle theatrale communicatie tot stand te kunnen brengen. 
Hetzelfde geldt voor waarnemingsschema’s aangaande de esthetische verwerking van thema’s 
in de voorstelling. Er dient een bepaalde mate van overlap te zijn in algemene kennis van 
bepaalde thema’s die spelen in het dagelijks leven en een bepaalde herkenning in de 
benadering van deze thema’s. Ook de esthetische vormgeving van deze thema’s via theatrale 
                                                 

44 Ibid., 247-249, 254. 
45 Van Maanen noemt een vierde hoofdgroep, zijnde waarnemingsschema’s die de verbeelding betreffen. Deze worden 
hier niet als een waarnemingsschema onderscheiden omdat het eerder een vaardigheid van de recipiënt betreft die de 
recipiënt in staat stelt om nieuwe verbindingen te leggen tussen bestaande waarnemingsschema’s.  
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talen moet voor de recipiënt tot op zekere hoogte aansluiten bij de eigen 
waarnemingsschema’s, omdat de thema’s of deelaspecten ervan anders niet als zodanig 
worden herkend en abstract zullen blijven.46  

 
3.3.3 het onderscheid tussen theatrale ervaring en theaterervaring  

De theatrale ervaring als resultaat van een theatrical event komt dus tot stand als gevolg van 
theatrale communicatie binnen een communicatief frame. De kern van de theatrale ervaring is 
betekenisgeving. Zodra de recipiënt tijdens het proces van betekenisgeving met 
verbeeldingskracht een nieuwe verbeelding creëert, kan hij/zij daarmee een nieuwe verbinding 
leggen met bestaande waarnemingsschema’s. In dat geval is er sprake van een artistiek-
esthetische ervaring. Ten gevolge van deze nieuw gecreëerde verbinding kunnen 
waarnemingsschema’s worden aangepast en neemt de culturele competentie van de recipiënt 
toe. Een belangrijk aspect binnen het concept van de theatrical event is daarnaast het zicht op 
de context van de theatrale ervaring. Analyse van het organisatorische en institutionele frame 
biedt meer inzicht in het functioneren en de dynamiek van de context en de relatie tot de 
theatrale ervaring. De grenzen voor het ‘begin’ en ‘einde’ van de theatrical event kunnen op 
verschillende momenten worden gelegd. Te denken valt aan het moment van het verkrijgen 
van informatie over de voorstelling of de aanschaf van kaartjes, tot de rit naar huis of het lezen 
van een recensie, dagen na het bezoek of zelfs het terugdenken aan de gebeurtenis jaren later. 
Het organisatorisch frame wordt echter grotendeels bepaald door de elementen tijd en ruimte. 
Zo biedt het model van de theatrical event ook houvast bij de afbakening van de invloed van 
het theatergebouw in het organisatorisch frame. De ervaring die wordt opgedaan naar 
aanleiding van het theaterbezoek in zijn geheel, de theatrale ervaring inbegrepen, wordt hier 
aangeduid als de theaterervaring. In het empirisch onderzoek dat volgt in Deel II van deze 
studie wordt onder de theaterervaring verstaan: de ervaring van het bezoek vanaf de aankomst 
op de locatie van het theatergebouw tot het verlaten van het theatergebouw na afloop van de 
voorstelling en alles wat zich in de tussentijd afspeelt. Reden voor deze afbakening is dat de 

                                                 

46 Van Maanen, ‚How Contexts Frame Theatrical Events,‛ 255-257. 
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relatie tussen de fysieke karakteristieken van het theatergebouw en de theaterervaring het 
onderwerp van dit onderzoek is en de fysieke afbakening die het gebouw met zich meebrengt 
daardoor een natuurlijke en bruikbare grens is. Binnen de theaterervaring wordt de theatrale 
ervaring onderscheiden en wordt nagegaan of en op welke wijze het theatergebouw van 
invloed is op de theatrale ervaring en/of de theaterervaring.  
 

3.3.4 gedeelde tijd en ruimte door podiumkunstenaar en toeschouwer 
Eerder is al naar voren gekomen dat de theatrical event zich noodzakelijkerwijs gedurende een 
bepaald tijdsbestek, op een bepaalde plaats afspeelt. Alleen dan kan van een gebeurtenis 
worden gesproken. Deze afbakening in tijd en ruimte is ook terug te vinden in andere 
benaderingen van theater. Beckermann schrijft: ‚Theater occurs when one or more human 
beings isolated in time and space present themselves to another or others.‛47 Andere auteurs 
leggen specifieke nadruk op het element ‘plaats’ of ‘ruimte’ in de theatrale communicatie 
tussen podiumkunstenaar(s) en toeschouwer. Peter Brook opent zijn boek The Empty Space 
met de zin: ‚I can take an empty space and call it a bare stage. A man walks across this empty 
space whilst someone else is watching him, and this is all that is needed for an act of theatre to 
be engaged.‛48 Ook volgens Eversmann is ‚het fenomeen theater (…) onlosmakelijk 
verbonden met het begrip ruimte‛. ‚Theater is een spatiële kunstvorm die gekenmerkt wordt 
door een actuele, fysieke confrontatie tussen spelers (of althans iets wat getoond wordt) en 
toeschouwers.‛49  
Carlson haalt Eric Bentleys definitie van theater aan: ‚A impersonates B while C looks on‛50, 
waarin A staat voor de acteur, B voor het karakter en C voor het publiek. In deze minimale 
definitie zit het element mimesis besloten (de acteur speelt het personage) en een element van 
aanschouwen (het publiek kijkt toe). Maar, zo schrijft Carlson, in de dynamiek van het 
                                                 

47 Bernard Beckerman, Dynamics of Drama: theory and method of analysis (Knopf: New York, 1970), 19.  
48 Peter Brook, The empty space (London: MacGibbon & Kee, 1969), 9.  
49 Peter Eversmann, De ruimte van het theater. Een studie naar de invloed van de theaterruimte op de beleving van 
voorstellingen door de toeschouwer (Amsterdam (Dissertatie), 1996), 11. 
50 Eric Bentley, The life of Drama (London: Methuen, 1965). 
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toekijken, ligt ook de noodzakelijkheid van een door de performer en toeschouwer gedeelde 
ruimte besloten. Of eigenlijk twee aaneengesloten ruimten, één waarin A/B zich bevindt en één 
vanwaar C toekijkt. ‚Here, then, is another fundamental part of the theatre, the contiguous 
spaces of A/B and C, most commonly configures as a stage and auditorium within a building 
devoted to theatrical performance.‛51  
Ook McAuley betoogt in haar boek Space in Performance: Making Meaning in the Theatre dat 
de notie van ruimte essentieel is voor theater. Veel beschrijvingen en definities van theater 
verwijzen naar de gelijktijdige, live aanwezigheid van de podiumkunstenaar en toeschouwer, 
maar dit impliceert volgens McAuley ook dat theater daardoor noodzakelijk ergens, in een 
bepaalde ruimte, moet plaatsvinden.52 Dit element van ruimte behoort daarom volgens haar tot 
de kern van theater: ‚Theater (…) consists essentially of the interaction between performers 
and spectators in a given space.‛53  
Met de introductie van het postdramatisch theater maakt Lehmann duidelijk dat concepten als 
representatie, mimesis of drama niet meer noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van ons 
hedendaagse begrip van theater. Wat overeind blijft in ons begrip van het concept theater is de 
aanwezigheid van de podiumkunstenaar(s) en toeschouwer in een gedeelde tijd en ruimte, 
zoals Beckerman al opmerkte. Lehmann schrijft: ‚Theatre means the collectively spent and 
used up lifetime in the collectively breathed air of that space in which the performing and the 
spectating take place.‛54 Kern van de theatrale gebeurtenis is en blijft de theatrale 
communicatie tussen de podiumkunstenaar en toeschouwer in de door hen gedeelde tijd en 
ruimte.55  
                                                 

51 Marvin Carlson, The Haunted Stage: The theatre as Memory Machine (Michigan: Ann Arbor. University of Michigan 
Press, 2001), 131.  
52 Gay McAuley, Space in Performance: Making Meaning in the Theatre (Michigan: Ann Arbor. University of Michigan 
Press, 2002), 3.  
53 Ibid., 5. 
54 Hans Thies Lehmann, Postdramatic Theatre, vert. Karen Jürs-Munby (London/New York: Routledge, 2006), 17.  
55 Uiteraard zijn er theatermakers en auteurs die van dit concept afwijken. Zie bijvoorbeeld Robin Nelson, ‚Live or 
Wired?: Technologizing the Event,‛ in Theatrical Events: Borders Dynamics Frames, red. Vicky Ann Cremona e.a. 
(Amsterdam/New York: Rodopi, 2004), 303-316. 
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3.4 Framing, dubbel theaterbewustzijn en de theatrale ervaring 
 

3.4.1 het theatrical frame 
 

When we speak about a Theatrical Event, we think of someone doing 
something ostentatiously enough to be distinguished from everyday life. To 
mark an event as theatrical, the distinction from other kinds of doings might 
be more important than its content.56 

 
Kenmerkend in de theatrical event is dat de toeschouwer een theatrical frame in werking stelt,  
waarbinnen hij/zij de theatrale gebeurtenis herkent als representatie van de werkelijkheid. 
Schoenmakers beschrijft dit theatrical frame als een interpretatiekader waarbinnen andere 
wetten gelden en waargenomen handelingen tot andere informatieverwerkingsprocessen leiden 
dan in de dagelijkse werkelijkheid.57 ‚Het theatrale frame heeft een andere manier van 
waarnemen, interpreteren, beleven en evalueren tot gevolg en activeert normen, waarden en 
gedrag die typerend zijn voor het theatraal systeem of subsysteem.‛58 In feite gaat het hier om 
de inzet van niet-dagelijkse waarnemingsschema’s zoals beschreven in paragraaf 3.3.2.  
Binnen het theatrical frame worden door de recipiënt waarnemingsschema’s aangaande 
theatrale conventies, theatrale talen en de esthetische verwerking van thema’s ingezet om 
betekenis te hechten aan het gehanteerde theatrale tekensysteem (zie paragraaf 3.3.2). De 
recipiënt reageert niet op de handelingen zoals hij/zij buiten het theatrical frame zou doen, 
maar reflecteert op de aangeboden handelingen.59   
De toeschouwer activeert een theatrical frame zodra hij/zij handelingen herkent of interpreteert 
als theatraal.60 Hiervan kunnen vele factoren de oorzaak zijn. Ten eerste kunnen elementen in 
                                                 

56 Sauter, ‚Introducing the Theatrical Event,‛ 11. 
57 Schoenmakers, Filosofie van de theaterwetenschappen, 40.  
58 Ibid., 41.  
59 Ibid., 40, 41.  
60 Ibid., 40. 
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de gebeurtenis en in de uitvoering van de handelingen herkenbaar zijn als theatraal: het gebruik 
van kostuums, de aanwezigheid van een decor of attributen, grime, het om de beurt spreken, 
het gebruik van ruimte, het niet-dagelijks gebruik van lichaam en stem etcetera. Sauter noemt 
vaardigheden en stijl in de uitvoering van de handelingen als belangrijke elementen die de 
toeschouwer in staat stellen om de gebeurtenis te herkennen als theatraal:  
 

the attention which skills attract from spectators, distinguishes them from 
everyday life. Style relates to (…) the everyday life in similar ways as skills: 
style (…) makes people’s behaviour different from the trivial experiences of 
everyday life. In other words: style and skills are some of the most 
outstanding elements which make the theatrical event theatrical.61  

 
Het kunnen activeren van een theatrical frame is mogelijk doordat de toeschouwer beschikt 
over een theatrale competentie die hem of haar in staat stelt om uitbeelding en uitgebeelde van 
elkaar te onderscheiden. ‚Het theatrale houdt op te bestaan op het moment dat we een 
uitbeelding als het afgebeelde, namelijk als een werkelijkheid zien, als we dus teken en object 
met elkaar verwisselen.‛62 
Een tweede belangrijke factor voor het in werking treden van een theatrical frame ligt in de 
context van de gebeurtenis: de gebeurtenis is aangekondigd als een voorstelling, er wordt een 
kaartje voor gekocht en er is informatie verstrekt over de inhoud, vorm en makers van de 
voorstelling, de voorstelling vindt plaats in een daarvoor bestemd theatergebouw (zie paragraaf 
3.5.2), de gebeurtenis wordt onderbroken voor een kopje koffie etcetera. De toeschouwer is op 
de hoogte van het bestaan van deze conventies, kent de betekenis ervan en vult zijn/haar kennis 
aan zodra een of enkele van de bekende conventies worden aangepast (zie paragraaf 3.3.2). 
Deze elementen in de context van de gebeurtenis dragen er niet alleen aan bij dat er een proces 

                                                 

61 Sauter, ‚Introducing the Theatrical Event,‛ 4, 5. 
62 Schoenmakers, Filosofie van de theaterwetenschappen, 39. 
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van theatrical framing tot stand komt, maar zijn ook van invloed op de ervaringen binnen het 
frame.  
Hauptfleisch spreekt over de theatrical event als ‘a specialized form of societal (social and 
cultural) event’ (Zie citaat van Hauptfleisch in paragraaf 3.3.1) en plaatst hiermee de theatrical 
event in een domein samen met andere maatschappelijke gebeurtenissen. 
 

(…) it is quite possible to view the theatrical event itself simply as a normal 
(though distinctive and significant) part of the fabric of our lives, an 
‘ordinary’ societal event, like the myriad of other ‘events’ which constitute 
the sum of human social live.63  

 
Het specifieke aan de theatrical event is dat de deelnemer aan de theatergebeurtenis voor een 
deel daarvan, de voorstelling, een theatrical frame in werking stelt en de gebeurtenis daarmee 
onderscheidt van de dagelijkse werkelijkheid. Maar ook van de societal event die het 
theaterbezoek is, kan een Event worden gemaakt. Hauptfleisch noemt het framen van een 
theatergebeurtenis als een maatschappelijke gebeurtenis van betekenis ‘eventification of the 
theatrical event’.64 Hauptfleisch ziet dit proces waarin op allerlei manieren de aandacht wordt 
gevestigd op de productie (het gebruik van een bekende soapacteur, plaatsing van een 
voorstelling in een actueel politiek daglicht, het creëren van een rel rondom een voorstelling) 
als een natuurlijk onderdeel van het productieproces. Zolang de productie maar opgemerkt 
wordt en van betekenis wordt geacht. Dit proces geeft blijk van de invloed van contextuele 
factoren rondom de voorstelling en het gebruik dat daarvan door de makers zelf wordt 
gemaakt. Een krachtig middel is de keuze voor de theateraccommodatie waarin de voorstelling 
plaats zal vinden.  
 

                                                 

63 Hauptfleisch, ‚Eventification: Utilizing the Theatrical System to frame the Event,‛ 286.  
64 Ibid., 287. 
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A significant part of the ‘message’ of a performance is encoded in the choice 
of a particular medium and the specific venue in which to present it. In 
particular by the venue’s (consciously created) public image, and the image 
of those associated with it.65  

 
Hauptfleisch refereert met deze passage aan het functioneren van politiek theater in 
verschillende contexten (verschillende theaters met een verschillende positie in de 
infrastructuur en toegang tot verschillende publieksgroepen). Maar ook in elke andere 
theatrical event zal het theatergebouw een bepaalde connotatie met zich meebrengen die van 
invloed zal zijn op de ervaring van de theatergebeurtenis.  
In hoofdstuk 1 is beschreven hoe het dagelijks leven en dagelijkse ervaringen als onderdeel 
van een belevenissamenleving steeds meer worden getheatraliseerd. Hauptfleisch spreekt in dit 
kader over ‘eventification of the ordinary’:  
 

It is a process in which the latent ‘eventness’ in any ordinary happening is 
(consciously) exploited, in order to turn the real life happening into 
something transcendental, memorable, profitable or even ‘artistic’. (…) What 
is happening is that what is (theoretically at least) an everyday happening or 
process, which would only interest us incidentally if we were participants in 
some way, is being framed in specifically dramatic and public terms, even 
being mythologized, by the strategic use of the media and hype and being 
turned into a (dramatized, mediated, ‘theatricalized’) event. 66   

 
Hauptfleisch legt de nadruk op het proces van framing, dat gehanteerd wordt om een 
dagelijkse gebeurtenis naar een ander niveau te tillen, waarmee het in belang toeneemt. Dit 
wordt niet gedaan door een enkele persoon, maar door het culturele systeem als geheel dat 

                                                 

65 Ibid., 288. 
66 Ibid., 283. 
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steeds op zoek is naar nieuwe situaties waarin gebeurtenissen uit het dagelijks leven kunnen 
worden getheatraliseerd. Door de gebeurtenis op een bepaalde manier te presenteren, als 
onderdeel van een bepaalde context (of door deze context aan te brengen) wordt de gebeurtenis 
tot een Event gemaakt.  
 

It implies a process of framing, where the particular live event is placed in a 
dramatic/theatrical frame, and shown and/or looked at and interpreted as if 
it were a scripted event. In other words, it is a process, which turns an event 
into an Event.67  

 
Hoewel deze gebeurtenissen een hoge mate van theatraliteit bevatten, en de grens tussen 
realiteit en fictie misschien niet altijd duidelijk is, maken zij in eerste instantie onderdeel uit 
van de dagelijkse werkelijkheid. 
 Met de introductie van het concept eventification of the theatrical event brengt Hauptfleisch 
de impact van de contextualisering van theatergebeurtenissen aan het licht. 
 

It is done not to only establish them as theatrical events (i.e. ‘plays’, 
‘performances’, ‘theatre’) (…) but specifically to enhance their meaning, 
value, impact and celebrity, as well as their marketability, as societal 
events.68  

 
Het theatergebouw is een belangrijke contextuele factor in de theatrical event en wordt als 
‘belevenisgebouw’ steeds meer ingezet en gezien als onderdeel van de theaterervaring. Op die 
manier draagt het gebouw bij aan de eventification van de theatrical event en het benadrukken 
van de theatrical event als societal event.  
 

                                                 

67 Ibid., 281. 
68 Ibid., 289. 
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3.4.2 dubbel theaterbewustzijn 
De toeschouwer is dus live aanwezig bij de getoonde (gespeelde en gedanste) en gesproken 
beelden. Eversmann rekt dit gegeven nog iets op door te spreken over de gelijktijdigheid van 
het productie- en receptieproces.69 Lehmann schrijft: ‚The emission and reception of signs and 
signals take place simultaneously.‛70 De combinatie van ostensie en de gelijktijdigheid van het 
productie- en receptieproces versterken volgens Eversmann mogelijk een heel directe manier 
van waarnemen door de toeschouwers. Zij ervaren de getoonde wereld immers op hetzelfde 
moment als waarop deze wordt gecreëerd door de podiumkunstenaar, waarbij tussen de 
podiumkunstenaar en de toeschouwer een communicatieve situatie ontstaat.  
In deze communicatieve situatie treden er bij de toeschouwer twee verschillende 
informatieverwerkingsprocessen in werking. Enerzijds worden de getoonde beelden verwerkt 
als non-fictie en wordt de opgeroepen wereld ervaren als een bestaande realiteit. De 
toeschouwer ervaart dat hij/zij aanwezig is bij deze wereld, ook al maakt hij/zij er misschien 
geen deel van uit. Anderzijds is de toeschouwer zich bewust van het feit dat de opgeroepen 
wereld fictief is en bekijkt hij/zij deze met een zekere distantie. De getoonde beelden worden 
nu verwerkt als esthetische informatie en de focus van de toeschouwer ligt meer op zaken als 
vaardigheid en stijl. Beide informatieverwerkingsprocessen zijn tegelijkertijd actief en treden 
gedurende de ervaring van de recipiënt wisselend op de voorgrond. Op het ene moment ligt de 
aandacht van de toeschouwer meer op esthetische kenmerken van de geboden stimuli, op het 
andere moment laat de toeschouwer zich meer leiden door processen van identificatie of 
inleving. Welk informatieverwerkingsproces op welk moment door de toeschouwer wordt 
ingezet en welk informatieproces over het geheel bekeken de boventoon voert hangt af van de 
geboden stimuli, de bestaande conventies en de toeschouwer zelf.71 

                                                 

69 Eversmann, ‚The Experience of the Theatrical Event,‛ 141. 
70 Lehmann, Postdramatic Theatre, 17.  
71 Eversmann, ‚The Experience of the Theatrical Event,‛ 143. 
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Eversmann ziet in de combinatie van ostensie, iconische identiteit72 en de twee verschillende 
manieren van informatieverwerkingsprocessen, (de non-fictie manier en de esthetische 
manier73), de mogelijke oorzaak voor een specifieke vorm van receptie van de theatrale 
kunsten waardoor de theatrale ervaring zich onderscheidt van andere vormen van esthetische 
ervaring.74 Het specifieke karakter van de theatrale ervaring is volgens Eversmann vooral 
zichtbaar in sterke theatrale ervaringen die in hoge mate worden gewaardeerd door de 
recipiënt:  
 

In these instances spectators report that they are fully concentrated – all 
their attention focused on the stage. They are completely wrapped up in and 
carried along by the performance, forgetting everyday worries. At times it 
seems there is a heightened consciousness and the sense of time is lost. Often 
the spectator is deeply moved on a personal and emotional level, which 
causes the performance to have such an impact that it is stored in memory 
for a long time (…). The end of such a special performance is experienced as 
if an awakening from a dream.75  

 
In een dergelijke krachtige theatrale ervaring lijkt een hoge mate van absorptie in de 
voorstelling een grote rol te spelen. Dat impliceert dat in dit type ervaringen de non-fictieve 
manier van informatieverwerking en processen van identificatie en inleving de boventoon 
voeren. Dat betekent echter niet dat de esthetische manier van informatieverwerking niet nog 
steeds aanwezig is. De toeschouwer beschikt namelijk over een dubbel theaterbewustzijn.  
 

                                                 

72 Elementen uit de werkelijkheid worden binnen een theatrical frame geplaatst waarbinnen ze een betekenaar worden 
die naar hetzelfde object in de werkelijkheid (de betekende) verwijzen (Eversmann, 2004, 143). 
73 Eversmann (1996, 17) baseert zich in het gebruik van deze termen op Schoenmakers. 
74 Eversmann, ‚The Experience of the Theatrical Event,‛ 143, 144. 
75 Ibid., 139. 
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Deze term wijst op het feit dat we tijdens het kijken naar een voorstelling 
(meestal) weten dat het om een theatrale gebeurtenis gaat en ons daarvan 
ook in zekere mate bewust blijven. Hoezeer we ons ook verliezen in de wereld 
van het stuk en meeleven met de personages (of ons zelfs met hen 
identificeren) toch blijft ergens het besef aanwezig dat we naar een spel 
zitten te kijken; een artificieel, bedacht product dat we desgewenst als 
zodanig kunnen benaderen.76  

 
In het dubbel theaterbewustzijn van de recipiënt spelen de fysieke aanwezigheid van zowel de 
podiumkunstenaar als de toeschouwer zelf een grote rol. McAuley baseert zich op Casey77 als 
zij schrijft dat de theaterervaring zowel een ‘hier’ omvat als een ‘pseudo hier’, en de 
psychische toestand van de toeschouwer een continue afwisseling is tussen ‘hier’ en ‘niet-
hier’.78 Het spel dat tussen deze twee ontstaat wordt veroorzaakt door de fysieke aanwezigheid 
van zowel de podiumkunstenaar als de toeschouwer. De toeschouwer heeft daardoor een sterk 
gevoel van aanwezigheid in de sociale realiteit. Daartegenover staat het ‘ergens anders’, een 
fictieve ruimte, geconstrueerd door de inzet van verbeeldingskracht in de hoofden van de 
toeschouwers, opgeroepen door handelingen, beweging, spraak en beeld uitgevoerd in de 
presentatieruimte waarin de podiumkunstenaar zich begeeft. Het gegeven dat deze fictieve 
ruimte wordt gecreëerd in de presentatieruimte, maakt dat het ‘ergens anders’ altijd gebonden 
is aan de fysieke aanwezigheid van de podiumkunstenaars. 
 

In the theatre it is not simply a question of imagining or dreaming of an 
‘elsewhere’, a not-here’, for the not-here is here, the elsewhere is materially 
present, on the stage and in the bodily behaviors of the actors, and, if it has 

                                                 

76 Eversmann, De ruimte van het theater, 165. 
77 Edward S. Casey. Getting back into place: Toward a Renewed Understanding of the Place-World (Bloomington: 
Indiana University Press, 1993).  
78 Gay McAuley, Space in Performance (Michigan: Ann Arbor. University of Michigan Press, 1999), 86. 
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further dimensions of existence in the imagined places beyond the stage, they 
too are continually perceived in relation to the materiality of the stage.79 

 
In het dubbel theaterbewustzijn, switcht de recipiënt als het ware tussen de dramatische fictie 
en de sociale realiteit. De toeschouwer is zich bewust van zichzelf als toeschouwer, van de 
aanwezigheid van de podiumkunstenaar als kunstenaar en van de fictieve werkelijkheid die 
door de podiumkunstenaar wordt gecreëerd. Tegelijkertijd staat de toeschouwer zichzelf toe, 
geholpen door het theatrical frame, om mee te gaan in de dramatische fictie en is hij/zij in staat 
de dramatische wereld, inclusief emoties, te beleven. De sociale realiteit wordt naar een lager 
bewustzijnsniveau verdrongen waardoor de dramatische fictie de kans krijgt om het 
bewustzijnsniveau te domineren. Dit betekent dat er een delicate verhouding bestaat tussen de 
dramatische fictie, de presentatie realiteit (de realiteit tussen dramatische fictie en sociale 
realiteit waarin de podiumkunstenaars aanwezig zijn) en de sociale realiteit, waarbinnen soms 
de ene, dan weer de andere realiteit overheerst, maar waar alle drie altijd aanwezig zijn.80  
In hoeverre de sociale realiteit naar de achtergrond wordt verdrongen ten gunste van de 
opgeroepen wereld van de voorstelling hangt af van de geboden stimuli, de toeschouwer en 
bepaalde receptieomstandigheden in het auditorium. In paragraaf 3.4.4 wordt nader ingegaan 
op dit laatste aspect.   
Volgens McAuley stellen juist de podiumkunsten de toeschouwer in staat om nieuwe 
bewustzijnsniveaus te ontdekken doordat het duidelijke tegenstellingen als echt, niet-echt, hier 
en niet-hier, nu en niet-nu opheft of omkeert, en zich ergens tussen deze tegenstelling 
afspeelt.81 De nadrukkelijke aanwezigheid van de sociale realiteit in de vorm van de fysieke 
aanwezigheid van medetoeschouwers en spelers in een fysieke ruimte is kenmerkend voor de 
podiumkunsten en noodzakelijk voor het spel tussen verschillende realiteiten. 
 

                                                 

79 Ibid., 86. 
80 Ibid., 251-253. 
81 Ibid., 254, 255. 
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3.4.3 de perceptuele, emotionele en cognitieve dimensie van de theatrale 
ervaring 

De theatrale ervaring komt dus tot stand binnen een theatrical frame. Maar daarmee is nog niet 
gezegd hoe de ervaring als zodanig eruit ziet. In navolging van Csikszentmihalyi en Robinson 
(The Art of Seeing, 1990) die voor de beeldende kunsten opperen om de inhoud van de 
esthetische ervaringen te scheiden van de structuur daarvan, doet Eversmann een poging om de 
inhoud en structuur van de theatrale ervaring los te koppelen. De aanleiding is dat veel 
beschrijvingen van zogenaamde piek- of flow-ervaringen grote overeenkomsten vertonen, 
terwijl de inhoud van deze ervaringen grote verschillen vertonen.82  
 

The great diversity of philosophical approaches to art and the different 
explanations for the occurrence of the aesthetic experience are a mirror of 
the great variety of individual responses that onlookers of art apparently 
have. However the fact that thoughts and emotions concerning an artwork 
differ widely from individual to individual does not mean that the structure of 
the aesthetic experience has to vary as well.83  

 
Uit het onderzoek van Csikszentmihalyi en Robinson kwamen vier ervaringsdimensies voort: 
een perceptuele, een emotionele, een cognitieve en een communicatieve dimensie. Op basis 
van kwalitatieve interviews met professionals uit de theatersector en beschrijvingen van 
theaterstudenten van een piek-ervaring in het theater, is Eversmann nagegaan of dezelfde vier 
dimensies zich ook voordoen binnen de theatrale ervaring. Daarbij richt Eversmann zich ook 
op eventuele verschillen in de structuur van de theatrale ervaring en de structuur van de 
esthetische ervaring die wordt opgedaan bij de beeldende kunsten. Eversmann relateert dit 
bovendien aan verschillen tussen beide kunstvormen. Hij concentreert zich daarbij op de 
transitorische natuur van de theatrical event (een voorstelling heeft een bepaalde duur en 

                                                 

82 Eversmann,  ‚The Experience of the Theatrical Event,‛ 139,140. 
83 Ibid., 146. 
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verloop en is daarna voorbij, zonder tastbaar kunstproduct achter te laten), de gelijktijdigheid 
van het productie- en receptieproces (de voorstelling komt tot stand in aanwezigheid van de 
recipiënt en bestaat niet in afwezigheid van de recipiënt), multimedialiteit (er wordt gebruik 
gemaakt van tekensystemen in verschillende media zoals stem, muziek, beweging, licht) en het 
gebruik van ostensie als uitdrukkingsvorm (een bepaald verschijnsel wordt niet met behulp van 
taal benoemd, maar getoond in een communicatieve situatie84).85   
De perceptuele dimensie betreft de waarneming van stimuli op zich, zonder daar direct een 
betekenis aan toe te kennen. In de theatrale ervaring zijn hier meerdere zintuigen bij betrokken 
die tegelijkertijd kunnen worden aangesproken door kleur, licht, beeld, compositie, beweging, 
geluid, ritme en zelfs tast en geur. Soms kan dit leiden tot een overweldigend gevoel. 
Anderzijds lijken respondenten prijs te stellen op een hoge mate van synergie tussen de 
verschillende perceptuele stimuli. Een bepaalde cohesie tussen theatrale elementen wordt 
ervaren als bevredigend. Een belangrijk aspect van de perceptuele dimensie is de kinetische 
reactie die respondenten kunnen hebben in de theatrale ervaring. Deze reactie lijkt samen te 
hangen met het gegeven dat de communicatie van de getoonde handelingen en beelden in de 
podiumkunsten verloopt via het menselijk lichaam. De kinetische reactie kan bestaan uit het 
onbewust nabootsen van gezichtsuitdrukkingen, de lichaamshoudingen of de bewegingen van 
een podiumkunstenaar, waarbij ongeveer dezelfde spierimpulsen als die van de 
podiumkunstenaar (in afgezwakte vorm) worden ondervonden. Deze spierimpulsen hoeven 
niet zichtbaar te zijn voor andere toeschouwers, maar zijn in gesublimeerde vorm aanwezig, 
waardoor de toeschouwer ‘meebeleeft’ wat het personage, de danser of de zanger doormaakt.86 
Dit meebeleven heeft niet alleen effecten in de perceptuele dimensie, maar ook binnen de 
emotionele dimensie. De recipiënt ervaart emoties die te maken hebben met de inhoud van de 
voorstelling, veelal dezelfde emoties die een personage lijkt door te maken of emoties die zich 
voor zouden doen in confrontatie met een personage. De ervaren emoties kunnen samengaan 

                                                 

84 Schoenmakers, Filosofie van de theaterwetenschappen, 38. 
85 Eversmann,  ‚The Experience of the Theatrical Event,‛ 141-143. 
86 Ibid., 151-152. 
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met een sterke fysieke reactie zoals lachen, huilen, zweten, misselijkheid, beven, versteend 
raken of de adem inhouden. Daarnaast brengt de gebeurtenis van het ‘naar het theater gaan’ 
emoties met zich mee. Eversmann noemt belangstelling, het gevoel op te gaan in de 
voorstelling, zich verliezen in de wereld van de voorstelling en het vergeten van de dagelijkse 
realiteit, als sterke en hoog gewaardeerde emoties van respondenten tijdens de piek-ervaring.87  
Binnen de cognitieve dimensie probeert de recipiënt betekenis te verlenen aan het getoonde. In 
deze dimensie spelen eerdere ervaringen met de wereld en met de wereld van het theater een 
grote rol. Enerzijds stellen eerdere ervaringen met de wereld te toeschouwer in staat om de 
getoonde handelingen te herkennen, anderzijds helpt ervaring met het theater en kennis van 
theatrale conventies in de verwerking van de geboden stimuli. Het theatrical frame zorgt 
ervoor dat waargenomen handelingen tot andere informatieverwerkingsprocessen leiden dan in 
de dagelijkse werkelijkheid (zie paragraaf 3.4.1). Met het in werking stellen van cognitieve 
processen die gebruik maken van waarnemingsschema’s uit beide werelden, probeert de 
toeschouwer een eventuele verhaallijn te volgen of thematiek te herkennen en betekenis te 
verlenen aan de voorstelling. Herkenning van de eigen persoon in een personage of herkenning 
van de situatie waarin een personage zich bevindt lijkt volgens Eversmann een grote rol te 
spelen in de theatrale ervaring. Herkenning kan leiden tot identificatie met een personage, 
doordat deze zich in eenzelfde situatie bevindt als waar de toeschouwer zich in bevindt of eens 
bevond. Anderzijds is identificatie met een personage mogelijk doordat de toeschouwer zich 
afvraagt wat hij/zij in de getoonde situatie zou hebben gedaan of hoe hij/zij zich zou hebben 
gedragen. Hierbij probeert de toeschouwer zich levendig voor te stellen zich zelf in die situatie 
te bevinden. Veel van deze cognitieve inspanning vindt plaats na afloop van de voorstelling, 
wanneer de toeschouwer de puzzelstukjes naast elkaar legt en de voorstelling in zijn geheel 
overdenkt en relateert aan de eigen werkelijkheid.88 
Zowel leken als theaterprofessionals maken in de betekenisgeving gebruik van de kennis en 
ervaring die zij hebben aangaande de regisseur, het gezelschap, de acteurs of dansers, de 

                                                 

87 Eversmann, ‚The Experience of the Theatrical Event,‛ 155, 156. 
88 Ibid., 152-154. 
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thematiek enzovoorts. Theaterprofessionals hebben vaak een heel ander referentiekader dan de 
gemiddelde toeschouwer. Voor de gemiddelde toeschouwer spelen algemene kennis en eerdere 
ervaringen met de podiumkunsten, het gezelschap, de regisseur of choreograaf en bepaalde 
acteurs of dansers een rol. Maar de toeschouwer maakt ook gebruik van meer specifieke kennis 
over de voorstelling die kan zijn opgedaan door het lezen van een recensie, via de media of 
door het volgen van een inleiding bij de voorstelling.  
In de cognitieve dimensie spelen verwachtingen volgens Eversmann dan ook een grote 
rol.89Alle voorkennis en eerdere ervaringen fungeren als een benchmark waartegen de 
voorstelling wordt afgezet. Hierin schuilt ook het gevaar voor theaterprofessionals: het 
bereiken van een piek-ervaring wordt steeds moeilijker, omdat een voorstelling aan steeds 
hogere verwachtingen moet voldoen en steeds een nieuwe (cognitieve) uitdaging moet kunnen 
bieden. Anderzijds kan een weinig ingevoerde toeschouwer te weinig referentiemateriaal 
hebben en kritiekloos staan tegenover het getoonde. In dit opzicht is de populatie in het 
onderzoek van Eversmann heel specifiek en afwijkend van het gemiddelde theaterpubliek, 
omdat de respondenten uitsluitend bestonden uit theaterprofessionals en theaterstudenten. 
Tulloch heeft op dit punt kritiek op Eversmann, omdat de ervaring van professionals wel eens 
anders zou kunnen zijn dan die van een leek en Eversmann professionals en studenten in dat 
opzicht als gelijkwaardige respondenten benadert, terwijl Tulloch de studenten als leken 
beschouwt.90 Daarnaast zou Eversmann, volgens Tulloch, de ervaring willen veralgemenen, 
waarbij allerlei aspecten, zoals persoonlijke kenmerken en de relatie van de ervaring met de 
dagelijkse context naar de achtergrond verdwijnen.91 Eversmanns hoofdvraag is echter of de 
                                                 

89 Ibid., 153. 
90 Waarmee Tulloch zijn eigen redenering onderuit haalt omdat de studenten in het onderzoek van Eversmann niet als 
leken beschouwd kunnen worden. Over het algemeen besluiten alleen jongeren die goed zijn ingevoerd in de wereld van 
het theater, een studie theaterwetenschappen te beginnen. Tijdens hun studie doen zij kennis op over het theater en raken 
zij getraind in het kijken naar en analyseren van voorstellingen. Nederlandse theaterstudenten zijn daarom op zijn zachtst 
gezegd niet te beschouwen als theaterleken ten opzichte van een gemiddeld publiek.  
91 John Tulloch, ‚Chekhov in Bath: Dimensions, Experiences and Concepts of an ‘Everyday’ Theatrical Event,‛ in 
Theatrical Events: Borders Dynamics Frames, red. Vicky Ann Cremona e.a. (Amsterdam/New York: Rodopi, 2004), 180, 
181. 
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vier dimensies, zoals die zijn gevonden door Csikszentmihalyi en Robinson in de ervaring van 
de beeldende kunsten, zich ook voordoen in de theatrale ervaring. En zijn conclusie is dat alle 
vier dimensies inderdaad aanwezig zijn. Het is niet aannemelijk dat deze zich enkel zouden 
voordoen bij professionals en niet bij leken. Wel kan de structuur van de ervaring iets afwijken 
of een bepaalde dimensie meer of minder aanwezig zijn. Maar dit hoeft zich niet alleen voor te 
doen bij een ander soort toeschouwer. Het is goed denkbaar dat het soort van podiumkunst en 
type voorstelling meer of minder aanleiding geeft tot de dominantie van een bepaalde dimensie 
of variatie in de structuur van de ervaring. Het is daarom voor Eversmann en ook in het licht 
van onderhavige studie niet zozeer de vraag welke verschillen er bestaan tussen verschillende 
toeschouwers en zelfs niet welke theatrale stimuli welke ervaringen precies opleveren, maar 
eerder waardoor de theatrale ervaring wordt gekenmerkt en hoe deze is opgebouwd, zodat deze 
beschreven en geanalyseerd kan worden. 
Eversmann beschrijft de structuur van een piek-ervaring als volgt. Net als in de ervaring van de 
beeldende kunsten is er sprake van een ‘initial hook’, het moment waarop de recipiënt 
geïntrigeerd raakt en zijn/haar aandacht op het werk of de voorstelling focust. Dit kan in de 
eerste tien of vijftien minuten van de voorstelling plaatsvinden, maar het kan ook langer duren. 
Zodra de aandacht gefocust is levert de recipiënt een extra inspanning om deel te nemen aan 
datgene wat er zich voor hem of haar afspeelt. Dan doet zich allereerst een emotionele reactie 
voor vanuit interesse in dat wat er op het toneel gebeurt. Die reactie uit zich in opperste 
concentratie en het volledig opgenomen worden in de voorstelling. Als gevolg hiervan worden 
de omgeving en de dagelijkse realiteit naar de achtergrond verdrongen en kan zich een verlies 
van gevoel voor tijd voordoen. Vervolgens treedt een cognitief proces in werking doordat de 
recipiënt intellectueel wordt uitgedaagd. Deze uitdaging gaat vaak gepaard met ‘negatieve’ 
gevoelens als irritatie, boosheid en verwarring. Tijdens de voorstelling hebben de perceptuele 
en de emotionele dimensie de overhand. Direct na afloop van de voorstelling is de reactie van 
emotionele aard. Recipiënten voelen zich gelukkig, bedroefd, vol energie of geïnspireerd. 
Naast de emotionele dimensie, of misschien juist dankzij de emotionele dimensie, doet de 
communicatieve dimensie zich ook voor:  
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Quite a number of respondents feel a need to discuss the performance with 
colleagues or friends and indicate that they believe this enriches their 
experience. For some spectators though the reaction can be more emotional 
and they end up feeling quiet or even sad and want to be alone to think over 
the performance by themselves.92      

  
Pas daarna wordt de uitdaging in de cognitieve dimensie dominant. De recipiënt heeft moeite 
om de voorstelling direct los te laten en is aangezet om verder over de voorstelling na te 
denken. De toeschouwer is geconfronteerd met een probleem dat opgelost of verklaard moet 
worden. Wanneer de toeschouwer het vraagstuk heeft kunnen oplossen of een plaats kan 
geven, wordt de voorstelling vaak hoger gewaardeerd en de voorstelling beter onthouden.93       
Eversmann concludeert dat alle vier dimensies aanwezig zijn in de theatrale ervaring. Een 
duidelijk verschil met de structuur van de ervaring die wordt opgedaan in confrontatie met de 
beeldende kunsten is dat de dimensies op verschillende momenten meer of minder aanwezig 
zijn, terwijl bij de beeldende kunsten zich dit niet lijkt voor te doen. Volgens Eversmann hangt 
deze afwisseling in dominantie van de verschillende dimensies samen met de transitorische 
aard van de theatrical event.  
 

3.4.4 de communicatieve dimensie van de theatrale ervaring 
De theatrale communicatie tussen de podiumkunstenaar(s) of voorstelling en de toeschouwer 
bevindt zich in het hart van de theatrical event. Voor dat deel in de theatrale ervaring dat de 
interactie tussen de toeschouwer en de performance betreft hanteert Eversmann (2004) het 
begrip communicatieve dimensie. Zowel aan de productie- als aan de receptiezijde wordt al 
snel in enkelvoud gesproken over respectievelijk de maker, meestal in de vorm van de 
choreograaf of regisseur en ‘het publiek’. Eigenlijk gaat het om de communicatie tussen 

                                                 

92 Eversmann, ‚The Experience of the Theatrical Event,‛ 161. 
93 Ibid., 161. 
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groepen, aangezien aan de productiezijde sprake is van een collectief van makers en aan de 
receptiezijde een collectief van toeschouwers. Deze collectiviteit in het productieproces zorgt 
ervoor dat de toeschouwer op verschillende niveaus met de performance kan communiceren.94 
Zo is het voor de toeschouwer mogelijk om in contact te komen met (het werk van) een 
regisseur/choreograaf, tekstschrijver, auteur, een andere cultuur of bepaalde (historische) 
periode. De respondenten in het onderzoek van Eversmann blijken echter niet zozeer het 
gevoel te hebben in contact te staan met deze zaken of personen. Volgens Eversmann komt dit 
doordat in het theater de toeschouwer niet geconfronteerd wordt met een historisch object 
(zoals een schilderij of een boek), maar met een creatie die tot stand komt in de eigen tijd en 
cultuur en waarin de makers reflecteren op de eigen samenleving. De toeschouwer gaat 
daardoor eerder de dialoog aan met de eigen cultuur, omgeving en het eigen leven, dan met het 
verleden. 95  
De toeschouwers treden vooral in contact met de fysiek aanwezige podiumkunstenaar, de 
acteurs, dansers of zangers. De live aanwezigheid van de podiumkunstenaar maakt een 
onmiddellijke vorm van communicatie mogelijk zodat het gevoel van betrokkenheid bij de 
gebeurtenis wordt versterkt. Het theaterbezoek onderscheidt zich daardoor van een bezoek aan 
bijvoorbeeld de bioscoop. 
McAuley spreekt in navolging van Mackintosh over een uitwisseling van energie tussen 
spelers en publiek.96 Hoewel Mackintosh (1993) uitgebreid inging op het belang van deze 
energiestromen in het auditorium, blijft de inhoud ervan vaag. Voorwaarde voor het ontstaan 
van deze energiestroom is in ieder geval de gelijktijdige aanwezigheid van podiumkunstenaar 
en toeschouwer: ‚energy does not simply emanate from the performer but is produced through 
the relationship between performer and spectator, and this can only occur when both are 
present in the same physical space‛.97  

                                                 

94 Ibid., 142. 
95 Ibid., 157, 158. 
96 McAuley, Space in Performance, 245. 
97 Ibid., 124. 
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De energiestroom circuleert als het ware tussen de podiumkunstenaar(s) en de toeschouwers,  
waarbij de toeschouwers reageren op de geboden stimuli, en de podiumkunstenaars op hun 
beurt in hun spel reageren op de reacties uit de zaal. Op deze manier ontstaat een unieke 
interactie die in elke theatrale gebeurtenis anders zal zijn. Daarbij zijn de houding en de reactie 
van de toeschouwers net zo van belang als de energie die de podiumkunstenaar(s) de zaal in 
stuurt. ‚In the exchange of energy that occurs in a good life performance, the audience gives as 
much to the actors as they give back.‛98 McAuley oppert dat het complexe ‘spel van blikken’ 
een van de veroorzakers is van deze energiestroom. De toeschouwer die met concentratie kijkt, 
bijna staart naar de acteur, wordt beantwoord door de starende blikken van de acteur het 
publiek in. Doordat de acteur terugkijkt wordt de energiestroom tussen publiek en acteur in 
gang gezet.99 Veel auteurs wijzen op de intrede van de verduistering van het auditorium in de 
19e eeuw,100 ingesteld met het idee dat het publiek zich daardoor beter op het toneel zou 
kunnen concentreren. McAuley merkt terecht op dat daarmee ook het visuele contact tussen de 
acteurs en de toeschouwers, en ook tussen toeschouwers onderling, wordt bemoeilijkt.101  

                                                 

98 Ibid., 259. 
99 Ibid., 255-261. 
100 Mackintosh beschrijft de gevolgen van de introductie van gasverlichting op het podium en in het auditorium in Groot-
Brittannië en de Verenigde Staten vanaf 1817. Hij beschrijft bijvoorbeeld de focus op de acteur in spots en daarmee het 
terugdringen van de acteur tot achter de prosceniumboog en de segregatie van verschillende klassen naar verschillende 
theaters in verband met de intrede van sociaal onwenselijk gedrag in het verduisterde auditorium Zie Iain Mackintosh, 
Architecture, Actor and Audience (London/New York: Routledge, 1993), 36-37. Eversmann (1996, 200) besteedt 
aandacht aan de volledige verduistering van het auditorium in het Festspielhaus in Bayreuth (1876) ten gunste van de 
illusie op het podium, en Booth beschrijft de aanvankelijke weerstand tegen een verduisterd auditorium door het publiek 
vanwege de verminderde mogelijkheden voor het ‘zien en gezien worden’ Zie Michael Booth, Theatre in the Victorian 
Age (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 62. Gurr wijst er op dat contemporaine kijkomstandigheden ons 
begrip belemmeren van het bezoek aan een voorstelling van Shakespeare in zijn tijd: ‚The metatheatrical and all the 
world’s a stage’ aspects are much easier to recognize when the auditorium is not darkened and the audience is as visible 
and palpable a presence as the players‛ Zie Andrew Gurr, Playgoing in Shakespeare’s London. 3e ed. (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2004), 13.  
101 McAuley, Space in Performance, 264. 
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Het gegeven dat theater reflecteert op de eigen samenleving, heeft volgens Eversmann ook tot 
gevolg dat recipiënten reflecteren op het eigen leven en een vorm van communicatie met 
zichzelf aangaan. De voorstelling kan tot gevolg hebben dat recipiënten hun eigen waarden, 
denkbeelden en overtuigingen heroverwegen. Op dit aspect is al nader ingegaan in paragraaf 
3.2.3. Daarnaast treden recipiënten naar aanleiding van een voorstelling graag in debat met 
andere toeschouwers. Eversmann plaatst deze interactie tussen toeschouwers onderling ook 
onder de communicatieve dimensie in de ervaring. In deze studie zal de verhouding tussen 
toeschouwers onderling worden behandeld als onderdeel van de receptieomstandigheden (zie 
paragraaf 3.6.3).  
 

3.4.5 de thematische, dramatische en theatrale dimensie van de voorstelling 
De indeling in dimensies van de theatrale ervaring van Eversmann biedt mogelijkheden om de 
theatrale ervaring en de structuur daarvan te beschrijven, los van de aard van de theatrale 
stimuli. Anderzijds reageren recipiënten op de theatrale stimuli die hen geboden worden en is 
het in het kader van deze studie juist van belang om de aard van de ervaring te kunnen 
beschrijven in relatie tot de gerecipieerde voorstelling. Van Maanen hanteert hiervoor vier 
dimensies: de thematische, de dramatische, de theatrale en de communicatieve dimensie.102 De 
thematiek van de voorstelling speelt zowel een rol in het besluitvormingsproces om de 
voorstelling überhaupt te bezoeken als in de mate waarin de recipiënt belangstelling opbrengt 
voor de voorstelling, en zijn/haar aandacht gedurende de performance vasthoudt. Naast de 
mate waarin de recipiënt in het thema is geïnteresseerd, kan de wijze waarop het wordt 
behandeld eveneens van invloed zijn op de manier waarop de voorstelling wordt ervaren en 
beoordeeld.  

                                                 

102 Zie Hans van Maanen, ‚De kunst van het uitgaan,‛ in Boekmancahier nr. 4 (1990): 120,121, Hans van Maanen, 
‚Theaterwetenschap in de praktijk. Over de integratie van productie-, receptie-organisatie,‛ in Tijdschrift voor 
Theaterwetenschap, nr. 3 (1993): 12 en Hans Van Maanen, Het Nederlandse toneelbestel van 1945 tot 1995 (Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 1997), 309.        
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De dramatische dimensie omvat de dramatische structuur van de voorstelling die is gebaseerd 
op het handelen, de situatie en de conflicten in het leven van de dramatische figuren.103 De 
dramatische handeling heeft een conflictkarakter want het is ‚een poging van de figuur om in 
de dramatische situatie een verandering aan te brengen‛.104 De mate waarin de recipiënt wordt 
gegrepen door de verhaallijn (de opeenvolging van handelingen), de ontwikkelingen in de 
dramatische structuur en het plot (het conflict wordt opgelost of komt tot een climax) is net als 
de thematiek van invloed op de wijze waarop hij/zij de voorstelling ervaart en beoordeelt.  
Waar de dramatische figuur behoort tot de dramatische dimensie, behoort het personage tot de 
theatrale dimensie. Het personage wordt gecreëerd door de acteur door middel van spel en de 
theatrale tekens die daarbij worden gebruikt. Tot deze dimensie worden derhalve onder andere 
het acteerwerk van de acteur, de speelwijze, lichaamstaal, beweging door de ruimte en 
enscenering gerekend. In paragraaf 3.4.4 is al aandacht besteed aan de communicatieve 
dimensie. De communicatie tussen de podiumkunstenaar(s)/voorstelling en de toeschouwers is 
de essentie van de podiumkunsten. De wijze waarop deze is georganiseerd kan daarom ook van 
grote invloed zijn op de theatrale ervaring. Te denken valt aan de mate waarin de recipiënt het 
gevoel heeft aangesproken te worden door of in contact te staan met de podiumkunstenaar(s) 
(of het gevoel te hebben dat de voorstelling betrekking heeft op het eigen leven). Aan de hand 
van de vier dimensies van Van Maanen kan een voorstelling beschreven worden. 
 

3.5 Theaterruimte in de theatrical event 
 

3.5.1 een taxonomie voor theaterruimte 
In haar boek Space in performance: making meaning in the theatre bespreekt Gay McAuley de 
rol van ruimte met betrekking tot de ervaring van de voorstelling en het proces van 
betekenisgeving door het publiek. De theorie van McAuley sluit goed aan op het concept van 
de theatrical event. McAuley beschrijft theater als een communicatieproces tussen acteurs en 

                                                 

103 Van Maanen, Het Nederlandse toneelbestel van 1945 tot 1995, 24. 
104 Ibid., 26. 



M.L. Wilders                          Hoofdstuk 3                     Theaterervaring, theatrale ervaring en theaterruimte 

 163 

toeschouwers, waarin de toeschouwers een minstens even grote rol spelen als de acteurs. 
Bovendien beschouwt zij elke voorstelling als uniek, terwijl ook het publiek bij elke 
voorstelling anders is.105 
Door de invloed van ruimte (van het theatergebouw als zodanig, tot fictieve ruimten die 
worden gecreëerd op toneel) op de betekenisgeving tot onderwerp te nemen, diept McAuley in 
feite het element ruimte in het organisatorische frame uit. Zelf spreekt ze over de ‚social 
reality of the theatre experience‛.106 Deze term maakt duidelijk dat het theaterbezoek onderdeel 
uitmaakt van de sociale realiteit van de bezoeker. De fysieke omstandigheden waaronder de 
theaterervaring tot stand komt, maken deel uit van deze realiteit.  
 
Figuur 3.4: Het theatergebouw in de theatrical event. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In figuur 3.4 zijn de termen organisatorisch frame, tijd, ruimte en sociale realiteit 
bijeengebracht en wordt ingezoomd op het element ruimte. McAuley neemt het theatergebouw 
als uitgangspunt, om vervolgens daarbinnen andere ruimten te onderscheiden. Het 

                                                 

105 McAuley, Space in Performance, 15. 
106 Ibid., 24. 
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theatergebouw noemt ze de theaterruimte (Theater Space).107 Daarbij baseert ze zich in haar 
beschrijving van indeling, gebruik en functioneren van de ruimten voornamelijk op traditionele 
theatergebouwen en theatersituaties. Deze keuzes hebben vooral te maken met 
methodologische kwesties. 
McAuley wil zich in haar studie concentreren op het functioneren van ruimte in processen van 
betekenisgeving door theaterbezoekers, in plaats van op theatergebouwen of theaterruimten als 
zodanig.108 In haar studie zet ze de voorstelling centraal en maakt ze voornamelijk gebruik van 
haar eigen voorstellingsanalyses en van door haar bijgewoonde repetitieprocessen en de daaruit 
voortgekomen voorstellingen.109 Het gaat om professionele producties gemaakt en opgevoerd 
in Sydney, waarbij de nadruk ligt op het wereldrepertoire met een dramatische structuur.110 De 
nadruk op dit type repertoire in het onderzoek van McAuley is wat haar betreft ‚a recognition 
of its historical importance in Western culture and its place in theatre practice even in the 
twentieth century.‛111 In de taxonomie van theaterruimten die McAuley opstelt, kan het 
theatergebouw een gebouw zijn dat met dit doel is gebouwd, maar ook een gebouw dat pas 
later de functie van theater toegewezen heeft gekregen.112 De keuze voor theatergebeurtenissen 
die niet in dit type theatergebouw plaatsvinden, zoals theater op locatie, locatietheater, 
straattheater, openluchttheater zou (kunnen) leiden tot een andere uitwerking van de 
theaterruimte. In de keuze voor de analyse van producties die plaatsvonden in traditionele 
theatergebouwen in een traditionele setting, is de benadering die McAuley voorstelt echter 
goed toepasbaar op theatergebeurtenissen die avond aan avond plaatsvinden in theaters die 
deel uitmaken van het Nederlandse schouwburgencircuit waar reizende gezelschappen hun 
producties tonen.  

                                                 

107 Ibid., 24, 25.  
108 Ibid., 8. 
109 Ibid., 10, 11. 
110 Corneille, Racine, Strindberg, Genet, Molière, Ibsen, Chekov & Pinter. 
111 McAuley, Space in Performance, 14. 
112 Binnen deze studie beperk ik me tot gebouwen die als theatergebouw zijn gebouwd en ook als zodanig worden 
gebruikt. 
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3.5.2 het theatergebouw 
McAuley stelt dat theatergebouwen al veel prijsgeven over de activiteiten die in het gebouw 
plaatsvinden en de manier waarop tegen deze activiteiten werd aangekeken in de periode 
waarin een gebouw tot stand is gekomen. Te denken valt aan het ontwerp van het auditorium, 
evenals het ontwerp van de publieksruimten, en het exterieur, dat veel vertelt over de beoogde 
theaterervaring van het publiek. Daarnaast geeft het ontwerp van bespelersruimten zoals 
kleedkamers, artiestenfoyers en oefenruimten, informatie over bespelersactiviteiten, terwijl de 
opstelling van het podium of speelvlak ten opzichte van het auditorium veel zegt over de 
gewenste verhouding tussen spelers en publiek. De architectuur van het gebouw, de locatie en 
de situering van het gebouw in de stedelijke ruimte, geven aan welke rol het theatergebouw (en 
dus het theater) in een samenleving speelt.113  
De locatie is tevens van invloed op het soort publiek dat het theater zal trekken. Het publiek 
komt weliswaar in eerste instantie af op de programmering, maar de locatie van het theater kan 
bepalend zijn in de uiteindelijke keuze om te gaan.114 Het gaat hier om het soort voorziening: 
een universiteitstheater zal een ander publiek aantrekken dan een ‘normaal’ vlakkevloertheater, 
ook al kunnen er dezelfde producties geprogrammeerd staan. Maar ook het fysieke aspect van 
de locatie is van belang: is het gebouw in het centrum of daarbuiten gelegen, goed bereikbaar 
of niet, is er voldoende parkeergelegenheid, wat is het karakter van het gebied waarin het is 
gelegen en welke associaties roept het op (uitgaanscentrum, zakencentrum, universiteitszone, 
nieuw stedelijk gebied, fabrieksterrein, underground etcetera). 
De theaterervaring wordt volgens McAuley op verschillende manieren door het theatergebouw 
beïnvloed.115 McAuley noemt de situering van het gebouw in de stedelijke ruimte (of 
daarbuiten), de relaties die het aangaat met andere gebouwen, de activiteiten die met het 

                                                 

113 McAuley, Space in Performance, 37, 46. 
114 Ibid., 47. 
115 McAuley noemt zowel de theaterervaring van de toeschouwers als van de bespelers. In deze studie beperk ik me tot 
de ervaring van de toeschouwers.  
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gebouw geassocieerd worden, de betekenis van haar geschiedenis, de architectonische 
uitstraling van het gebouw, en de uitstraling en situering van de toegang tot het gebouw.116  
Bovendien fungeert het gebouw als theatrical frame, waarmee het een scheidslijn creëert 
tussen activiteiten die zich in het gebouw afspelen (vooral de voorstelling zelf) en de 
activiteiten van het dagelijkse leven, daarbuiten. Eenmaal binnen is de bezoeker zich bewust 
van de omgeving  en treed het theatrical frame in werking en is hij/zij bereid om handelingen 
op toneel als betekenisvol te beschouwen, zoals ook in paragraaf 3.4.1 uiteen is gezet.117  
 

3.5.3 bespelersruimten en publieksruimten  
Binnen de theaterruimte van het theatergebouw (Theatre Space) onderscheidt McAuley de 
bespelersruimten (Practitioner Space) en de publieksruimten (Audience Space). Waar de 
bespelers en het publiek bij elkaar komen en gezamenlijk de theatrale ervaring tot stand doen 
komen, ontstaat de voorstellingsruimte (Performance Space),118 zie figuur 3.5.    

 
Figuur 3.5: Bespelersruimten en publieksruimten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

116 McAuley, Space in Performance, 24, 25. 
117 Ibid., 39, 42.  
118 Ibid., 26.  
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Tot de publieksruimten worden alle ruimten gerekend waar het publiek toegang toe heeft, zoals 
de entree, kassa, en garderobe, bars en restaurants, trappen, gangen, foyers, en het auditorium. 
McAuley beschrijft de theatergebeurtenis als een sociale gebeurtenis. De receptie van de 
voorstelling is slechts een onderdeel van een grotere sociale gebeurtenis waarin de sociale 
activiteiten die plaatsvinden minstens zo belangrijk zijn als het kijken naar de voorstelling. De 
publieksruimten waar sociaal gedrag en sociale interactie plaatsvinden (denk met name aan 
bars en foyers), zijn daardoor volgens McAuley, van grote invloed op de totale 
theaterervaring.119 In het auditorium zelf zijn de mogelijkheden tot sociale interactie en de 
mogelijkheid om zich door het auditorium te kunnen bewegen van belang. Deze worden in 
hoge mate bepaald door het architectonisch ontwerp.120   
Kenmerkend voor de bespelersruimten is dat het publiek hier geen toegang toe heeft. 
Hieronder vallen de artiesteningang (vaak aan de achterkant of zijkant van een gebouw, 
onopvallend voor de theaterbezoeker), de kleedkamers, artiestenfoyers, oefenruimten en de 
ruimten op, naast, achter en onder het toneel. De meest belangrijke bespelersruimte, is het 
toneel, dat het focuspunt is voor het publiek, maar tegelijkertijd niet toegankelijk is voor dat 
publiek en in de meeste gevallen duidelijk is gescheiden van het auditorium.121 Opvallend is 
het vaak grote contrast tussen publieksruimten en bespelersruimten. Terwijl de 
publieksruimten een glamour en uitgaanssfeer hebben, zijn de bespelersruimten als utilitaire 
ruimten ingericht. Hier is vaak niks van de luxe van de publieksruimten te bekennen. De 
strenge scheiding tussen publieks- en bespelersruimten is volgens McAuley nodig om het 
beeld van mysterie en romantiek dat bij de toeschouwers bestaat, in stand te houden en de 
werkomstandigheden van de bespelers te verhullen. Daarbij functioneert de podiumdeur als 
fysieke overgang van de normale wereld tot de geheime wereld van de theatermakers.122 
Om de complexiteit van de ruimtelijke wording van een productie te benadrukken, neemt 
McAuley ook repetitieruimte (Rehearsel Space) in haar taxonomie op. Hoewel het publiek niet 
                                                 

119 Ibid., 25, 26. 
120 Ibid., 57.  
121 Ibid., 64. 
122 Ibid., 65-70. 
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in aanraking komt met deze ruimte en haar ook niet ervaart, komt het wel in aanraking met de 
ruimtelijke gevolgen die de repetitieruimte heeft gehad in het wordingsproces van de 
uiteindelijke productie.123 In het Nederlandse gesubsidieerde systeem komt het veelvuldig voor 
dat groepen een eigen repetitieruimte hebben, maar vervolgens in verschillende theaters spelen, 
waardoor de in de repetitieruimte tot stand gekomen productie een ruimtelijke vorm zal moeten 
vinden in het betreffende theater. De repetitieruimte heeft dus een indirecte invloed op de 
theaterervaring van de toeschouwer.  
 

3.5.4 voorstellingsruimte 
In de voorstellingsruimte zijn vervolgens de toneelruimte (Stage Space), de presentatieruimte 
(Presentational Space) en de fictieve ruimte (Fictional Place) te onderscheiden (zie figuur 
3.6).  
 
Figuur 3.6: Voorstellingsruimte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De toneelruimte beslaat de fysieke kenmerken van het toneel, zoals de afmetingen, afstand en 
plaatsing tot het auditorium, het type toneel (lijsttoneel of vlakke vloer), aantal en plaatsing 

                                                 

123 Ibid., 27.  
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van podiumdeuren, het karakter van de achtergrondmuur, etc. Hoewel een aantal elementen 
door het decor beïnvloed kunnen worden, zijn de architectonische kenmerken, ook in flexibele 
zalen, de basis voor de voorstelling die hun invloed zullen hebben in de ervaring en 
betekenisgeving van het publiek.124 McAuley stelt dat elk toneel een instrument is voor 
theatermakers. Het kan echter moeilijk zijn om dat instrument ook te leren gebruiken, doordat 
spelers niet in de gelegenheid zijn om een bepaald toneel goed te leren kennen.125 Ook in het 
Nederlandse reissysteem waarin groepen vrijwel elke avond op een ander toneel staan is dat 
het geval.  
De presentatieruimte ontstaat doordat bespelers (acteurs, dansers) zich fysiek op het toneel 
begeven te midden van belichting, een eventueel decor en attributen. Ook de fysieke manier 
waarop naar fictieve ruimte buiten het toneel wordt verwezen en het aantal, het soort en de 
situering van de opkomsten en uitgangen behoren tot de presentatieruimte. De 
presentatieruimte is eigenlijk een optelsom van de toneelruimte in een bepaald theatergebouw 
en het gebruik hiervan voor een specifieke voorstelling, waarbij de fysieke aanwezigheid van 
de spelers en hun bewegingsgedrag in de ruimte de kern vormen.126 Meestal heeft de 
presentatieruimte een achterwand (bestaande uit een daadwerkelijke muur, gordijnen, coulisse 
of decorstuk) die de grenzen van de presentatieruimte aangeeft en de overgang van fictieve 
ruimte op toneel naar fictieve ruimte buiten het toneel aangeeft.127 De presentatieruimte 
(inclusief de niet-zichtbare delen van het toneel als het zij- en achtertoneel, voor zover deze in 
het spel betrokken worden) is dus nog steeds onderdeel van de fysieke realiteit. Daar tegenover 
staat de fictieve ruimte. Op het toneel of verwijzend naar een locatie buiten het toneel worden 
fictieve ruimten ge(re)presenteerd of opgeroepen (zie figuur 3.7).128  
                                                 

124 McAuley, Space in Performance, 29.  
125 Ibid., 78. 
126 McAuley, Space in Performance, 29, 79.  
127 Ibid., 87. 
128 Ibid., 29, 30. McAuley deelt verschillende soorten van fictieve ruimte in naar de verhouding van hun locatie ten 
opzichte van de fysieke realiteit van de voorstellingsruimte. De fictieve ruimte op toneel (Onstage fictional place) is een 
fictieve ruimte die met spraak, handelingen, decor en attributen wordt gecreëerd binnen de fysieke ruimte van het toneel 
(McAuley, 30). De fictieve ruimte buiten het toneel (Offstage fictional place) daarentegen, bevindt zich buiten de fysieke 
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Figuur 3.7: Fictieve ruimte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                                                                                                                         

ruimte van het toneel of de vloer. De fictieve ruimte buiten het toneel is vervolgens op te delen in drie verschillende 
ruimten: plaatselijke fictieve ruimte buiten het toneel (Localized offstage fictional place), fictieve ruimte in het publiek 
(Audience offstage fictional place) en niet-plaatselijke fictieve ruimte buiten het toneel (Unlocalized offstage fictional 
place) (zie figuur 3.7). De plaatselijke fictieve ruimte buiten het toneel is een ruimte die grenst aan de fictieve ruimte op 
toneel, en (fictief) te bereiken is via een deur of raam vanaf de fictieve ruimte op toneel. Deze ruimte kan opgeroepen 
worden door spraak en handelingen of attributen (een dode vogel, door een personage meegenomen van het plaatselijke 
buiten het toneel gelegen strand), maar kan ook gecreëerd worden door middel van film of video in de presentatieruimte 
(McAuley, 31). Een speciale vorm van de plaatselijke fictieve ruimte buiten het toneel is de fictieve ruimte in het publiek. 
In deze vorm wordt het auditorium, een hele specifieke aan het toneel grenzende ruimte, onderdeel gemaakt van de 
fictieve ruimte. Het publiek wordt hierdoor eveneens onderdeel van de fictieve ruimte, haar betrokkenheid wordt vergroot 
en zij krijgt een rol toegewezen (McAuley, 32). De niet-plaatselijke fictieve ruimte buiten het toneel tenslotte is een 
fictieve ruimte die niet direct aan de fictieve ruimte op toneel grenst. Het is een verder gelegen fictieve ruimte die wel 
onderdeel uitmaakt van de dramatische fictieve ruimte, (bijvoorbeeld Troje, wanneer de fictieve ruimte op toneel 
Griekenland betreft).  
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3.6 Receptieomstandigheden in de theatrical event 
De elementen tijd en ruimte in het organisatorische frame (de wijze waarop de event is 
georganiseerd in tijd en ruimte) zijn van invloed op het in werking treden en het verloop van 
processen van theatrical framing en het dubbel theaterbewustzijn bij de toeschouwer. De 
specifieke omstandigheden in een event die onder andere via deze processen van invloed zijn 
op de receptie, kunnen worden aangeduid als receptieomstandigheden. In deze studie worden 
hier omstandigheden onder verstaan die zowel van invloed kunnen zijn op de theatrale ervaring 
als op de theaterervaring in zijn geheel. De receptieomstandigheden vallen grofweg uiteen in 
een viertal categorieën: de verhouding tussen de toeschouwer en de tijd, de verhouding tussen 
de toeschouwer en de ruimte, de verhouding tussen toeschouwers onderling en de verhouding 
tussen de toeschouwer en de podiumkunstenaar(s).129  
 

3.6.1 toeschouwer en tijd 
De verhouding tussen de toeschouwer en de tijd heeft zowel betrekking op de reële tijd als op 
de ervaring van het verloop van tijd door de toeschouwer. De theaterbezoeker heeft te maken 
met reële tijd en reële tijdstippen zoals de aanvang en de duur van de voorstelling, de tijd die 
het kost om bij het theatergebouw te komen, de duur van de pauze en de duur van het in de rij 
staan bij de garderobe. Het element tijd kan van invloed zijn op de werking van het 
theatergebouw in de theatrical event door middel van de duur van het verblijf in de zaal, foyer 
en overige publieksruimten. De elementen in het gebouw die van invloed kunnen zijn op het 
proces van theatrical framing krijgen bij een bepaald gebruik wellicht beter de gelegenheid om 
effect te sorteren.  
De ervaren tijd kan afwijken van de reële tijd door het verlies van gevoel voor tijd tijdens de 
voorstelling. In dat geval domineert in het dubbel theaterbewustzijn de non-fictie manier van 
kijken, waardoor de toeschouwer loskomt van de sociale realiteit.  

                                                 

129 Van Maanen, Het Nederlandse toneelbestel van 1945 tot 1995, 32. 
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Alle boven beschreven factoren betreffende tijd zullen meespelen in de ervaring en evaluatie 
van het theaterbezoek: ‘het kost me veel tijd’, een ‘nuttige tijdsbesteding’, of ‘zonde van de 
tijd’.  
 

3.6.2 toeschouwer en ruimte 
De verhouding tussen de toeschouwer en de ruimte kan op vele manieren van invloed zijn op 
de receptie (zie ook Eversmann, 1996). Het in werking treden en het verloop van processen 
van theatrical framing wordt in hoge mate beïnvloed door het element ruimte. Het 
theatergebouw speelt daarin een grote rol. Enerzijds wordt door het binnentreden van het 
gebouw een proces van framing in werking gesteld, de theaterbezoeker is zich bewust van de 
aard van de gebeurtenis: hij of zij gaat ‘naar het theater’. Het gebouw trekt een scheidslijn 
tussen de theatergebeurtenis die in het gebouw plaats zal gaan vinden en de realiteit van de 
dagelijkse werkelijkheid daarbuiten. Maar daar blijft het niet bij. Het type voorziening, de 
locatie van het gebouw en zijn situering in de stad of wijk, de architectuur van het gebouw, 
geschiedenis etcetera, brengen connotaties met zich mee die van invloed zijn op het beeld dat 
de bezoeker van de theatervoorziening heeft. Verschillende elementen van het theatergebouw 
kunnen bijdragen of afdoen aan het proces van theatrical framing, waarin de toeschouwer de 
overgang maakt van de dagelijkse werkelijkheid naar de wereld van het theater.  
Belangrijke aspecten van theatrical framing zijn ‘de weg naar binnen’ en de verhouding tussen 
interieur en exterieur. Karakteristiek voor de ervaring van de theaterbezoeker is het steeds 
verder binnengaan in het theater, totdat men in de kern van het gebouw is beland, waar de 
kernactiviteit zich afspeelt: de voorstelling. Via allerlei publieksruimten (garderobe, foyers) 
komt de bezoeker eindelijk bij het middelpunt van het bezoek: het podium. Na de voorstelling 
legt de bezoeker dezelfde weg weer af, misschien via de foyer of het theatercafé, totdat hij/zij 
weer buiten staat. Het gebouw dient dan ook, volgens McAuley, de overgang van buiten naar 
binnen aan te geven.130  

                                                 

130 McAuley, Space in Performance, 49, 50. 
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In paragraaf 3.5.2 is kort aan de orde gekomen dat de locatie van het gebouw invloed heeft op 
het publiek dat het trekt. De directe omgeving van het theatergebouw speelt niet alleen een rol 
in de besluitvorming om de betreffende voorziening te bezoeken of niet, maar ook in de 
theaterervaring van de bezoeker. De ‘weg naar binnen’ begint bij de ervaring van het exterieur 
en de directe omgeving van het gebouw.131 McAuley stelt dat gebouwen die zo zijn ingebed in 
hun omgeving dat ze de bezoeker niet in de gelegenheid stellen om de weg van buiten naar 
binnen bewust te maken, problematisch zijn, zoals het geval is bij het Barbican Theater in 
Londen.  
 

The idea of an interior without an exterior is peculiarly unnerving, for users 
of buildings need to be able to relate the inside to the outside, perhaps 
especially in the case of theatres that are normally so inwardly focused.132  

 
Daarbij is het ook van belang waar zich de ingang bevindt en hoe duidelijk deze is aangegeven. 
Doordat sommige theaters een ondergrondse of nabijgelegen parkeergarage hebben, wordt 
bezoekers die met de auto komen de weg naar binnen gedicteerd. Zij leggen op deze wijze een 
andere ‘weg naar binnen’ af dan bezoekers die met de fiets of te voet komen. Daardoor zou de 
ervaring van ‘de weg naar binnen’ minder sterk kunnen zijn en zal deze op zijn minst anders 
zijn.133  
Er kunnen grote verschillen zijn tussen ‘de wegen naar binnen’ in verschillende theaters. De 
weg naar het auditorium kan heel kort en direct zijn, maar ook via vele andere ruimten, gangen 
en trappen. McAuley noemt de Opera in Parijs als voorbeeld van een gebouw waar de 

                                                 

131 Ibid., 48. 
132 Ibid., 48. 
133 Ibid., 48, 49. In Alphen aan de Rijn komen bezoekers die met de auto komen uit de parkeergarage in een nabijgelegen 
straat. Zij staan dan pal voor de zijkant van het theatergebouw en komen daarna pas op het plein dat aan de voorzijde 
gelegen is, waardoor zij een andere ‘weg naar het gebouw’ maken dan bezoekers te voet. De schouwburg in Hoorn heeft 
een ondergrondse garage waardoor bezoekers via een hal in de garderobe terechtkomen en vervolgens via een trap 
omhoog al in het gebouw staan. 
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bezoeker nog vele meters moet afleggen door de hal en lange gangen voordat het auditorium is 
bereikt en vervolgens een deel van het auditorium om de juiste stoel te vinden.134 In dergelijke 
gebouwen is het voor de bezoeker wellicht makkelijker om het dagelijkse leven op grotere 
afstand te plaatsen en sterker opgenomen te worden in de wereld van de voorstelling. 
Gedurende ‘de weg naar binnen’ vindt namelijk ook het proces van theatrical framing plaats. 
De bezoeker is zich bewust van het gegeven dat hij of zij een theatrale gebeurtenis mee gaat 
maken en terwijl hij dieper het gebouw in gaat bereidt hij zich voor op het afstand nemen van 
‘dagelijkse waarnemingsschema’s’ en het in gebruik nemen van ‘theatrale 
waarnemingsschema’s’. Eenmaal in het auditorium is de toeschouwer bereid ogenschijnlijk 
dagelijkse handelingen op het toneel als betekenisvol te ervaren.  
Ook Küller wijst op het voorbereidende karakter van het exterieur en de ingang die 
verwachtingen creëren. Maar de meest belangrijke ruimte in psychologisch opzicht is volgens 
hem de foyer en deels ook de zaal, waar de bezoeker de overgang moet maken naar de wereld 
van het theater.135  
In veel contemporaine theatergebouwen is juist geprobeerd om een direct contact te behouden 
met het dagelijkse leven, door transparante gevels te gebruiken die de nauwe relatie tussen de 
wereld van het dagelijkse leven en de wereld van het theater proberen te laten zien. In de 
inleiding van deze studie is al aandacht besteed aan de visie van Wortmann, die van mening is 
dat in sommige gebouwen de breuk tussen binnen- en buitenruimte is opgeheven en daarmee 
het overgangsritueel tussen de twee werelden teniet wordt gedaan. In de inleiding werd al 
beschreven dat een dergelijk gebouw wel juist drempelverlagend kan werken en potentieel 
publiek op een theatrale wijze in feite uitnodigt. 
Een ander aspect dat nauw samenhangt met ‘de weg naar binnen’ en de verhouding tussen het 
interieur en exterieur is het element verrassing136 en het ‘spel van onthulling en verborgen 

                                                 

134 Ibid., 60, 61.  
135 Rikard Küller, ‚Psycho-physiological conditions in theatre construction,‛ in Theatre Space: An examination of the 
Interaction between Space, Technology, Performance and Society, red. James F. Arnott e.a. (Munich: Prestel Verlag, 
1977), 165. 
136 Zie voor het element verrassing en mysterie ook hoofdstuk 2 
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zijn’. Volgens McAuley is het theater bij uitstek een kunstvorm waarin het proces van 
onthulling veelvuldig wordt toegepast en waarin gespeeld wordt met de relatie tussen het 
(deels) zichtbare en het niet-zichtbare.137 Het gaat in deze studie om het fysiek zichtbare of 
(niet-)onthulde, maar ook om het door verbeeldingskracht zichtbaar gemaakte of onthulde. 
Ook hier is de glazen gevel van veel contemporaine theatergebouwen veelzeggend. Het 
gebouw lijkt (deels) prijs te willen geven wat er zich binnen afspeelt. Overdag, wanneer de 
glazen gevel slechts gedeeltelijk transparant is of spiegelt, laat het nog naar de activiteiten 
binnen raden, als een theatergordijn dat nog gesloten is. ’s Avonds wanneer de gevel, vaak 
vanuit de achterliggende foyer, van binnen belicht wordt, geeft het gebouw de beweging van 
de theaterbezoekers in het gebouw prijs. Het is echter slechts een gedeeltelijke onthulling: dat 
wat er zich in het auditorium afspeelt blijft van buitenaf onzichtbaar.  
Eenmaal in het theatergebouw zelf, ontdekt de bezoeker nieuwe ruimten, waarbij elke 
overgang, onthulling en indruk bijdraagt aan de ervaring, tot hij of zij zich in het auditorium 
bevindt. Het ultieme moment van onthulling vindt hier plaats, zodra de zaal wordt verduisterd, 
het toneel wordt verlicht, en de voorstelling begint. Tot dat moment is het publiek zich er van 
bewust dat het tot zover in het gebouw doorgedrongen is, maar dat de laatste overgang tussen 
twee werelden nog gemaakt moet worden.138 Zodra het doek opgaat of het licht aangaat vindt 
er tevens een omkering plaats. De wereld van de voorstelling openbaart zich aan de recipiënt 
en verdringt voor de duur van de voorstelling (en wellicht in een periode van verwerking 
daarna) de dagelijkse realiteit.  
Een belangrijk aspect met betrekking tot de communicatieve dimensie in de theatrale ervaring 
is de energie tussen auditorium en podium in relatie tot de ‘information rate’ van de 
architectuur. In navolging van Mackintosh (1993) beschouwt McAuley de energiestromen 
tussen het auditorium en de presentatieruimte als een van de doorslaggevende factoren voor 
een succesvolle communicatie tussen spelers en toeschouwers, en een succesvolle 
theaterervaring. De verhouding en opstelling van het auditorium ten opzichte van de 

                                                 

137 McAuley, Space in Performance, 74, 75.  
138 Ibid., 75. 
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presentatieruimte kan deze energiestromen, zowel van het podium naar het auditorium als 
andersom, bevorderen of juist belemmeren.139  

 
The design of the audience space, in particular the auditorium itself, is a 
major factor in predisposing spectators to move around or remain seated, to 
focus attention on the stage or on each other, to exert themselves or to wait 
for someone to entertain them. The physical design of the space can assist in 
releasing the spectators’ energy, or it can make this more difficult.140  

 
McAuley schrijft dat psychologen een verband leggen tussen de informatiegraad van een 
gebouw of omgeving en de psychologische prikkeling (arousel levels) van omwonenden en 
gebruikers.141 Wanneer de informatiegraad laag is, wordt het gebouw als saai ervaren waardoor 
de omwonenden of gebruikers ondergestimuleerd worden, wat zelfs deprimerend kan werken. 
Ze legt een verband tussen de passiviteit van toeschouwers en de lage informatiegraad van veel 
jaren ’60 gebouwen142 met in de auditoria donkere muren en stoelbekleding, een grote lege 
ruimte boven de uniforme rijen stoelen, en gebrek aan verschillende rangen en loges.  
 

It can be suggested that the lack of mobility of modern audiences, the lack of 
communication between members of the social subgroups constituting the 
audience, now removed from their boxes and placed in long rows facing the 
stage, the low information rate of the audience space generally, and the ease 
with which the spectacle can be seen and heard all contribute to lower the 

                                                 

139 Ibid., 58, 59. 
140 Ibid., 275. 
141 James F. Arnott e.a., red., Theatre Space: An examination of the Interaction between Space, Technology, 
Performance and Society (Munich: Prestel Verlag, 1977), 158-180.  
142 In Noord-Amerika en Australië. 
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energy levels in the auditorium, to create a kind of inertia, where  there was 
once dynamism.143  

 
Niet alleen de informatiegraad van het auditorium is voor de theatrale ervaring van belang, 
maar ook de prikkels die de overige publieksruimten afgeven. Deze ruimten maken de 
bezoeker ontvankelijk voor de prikkeling (stimuli) van de voorstelling zelf.144  
Hetzelfde geldt voor het exterieur dat al voor het betreden van het gebouw de bezoeker kan 
voorbereiden op de ervaring die gaat komen. Het is zeer aannemelijk dat de prikkeling die 
uitgaat van het exterieur, de publieksruimten en het auditorium, een rol spelen in het proces 
van theatrical framing en zo de theaterervaring beïnvloeden.  
In de onderhavige studie wordt het aannemelijk geacht dat de afwisseling tussen de dominantie 
van de sociale realiteit en de dramatische fictie in het dubbel theaterbewustzijn van de 
toeschouwer samenhangt met het verloop van het proces van theatrical framing. Er wordt 
daarom in deze studie verondersteld dat naarmate het proces van theatrical framing sterker 
heeft plaatsgevonden onder invloed van de verschillende stadia van framing in het gebouw, de 
toeschouwer meer is losgekomen van de dagelijkse werkelijkheid en hij eerder op zal gaan in 
een fictieve wereld van de voorstelling. De non-fictie manier van kijken (zie paragraaf 3.4.2) 
zal dan overheersen waarbij de sociale realiteit van de toeschouwer in zijn/haar bewustzijn 
naar de achtergrond verdwijnt.  
Natuurlijk zijn er in het auditorium meer factoren aanwezig die de sociale realiteit dan wel het 
opgaan in de wereld van de voorstelling kunnen versterken of afzwakken. Hierboven is al 
gesproken over het ruimtelijk ontwerp van het auditorium, dat de interactie tussen het toneel en 
de zaal zowel kan bevorderen als belemmeren. Welk effect het ontwerp zal hebben, hangt 
eveneens in hoge mate samen met het soort podiumkunst. Een intieme cabaretvoorstelling zal 
om een ander soort interactie en ruimtelijke opstelling vragen dan een groots gemonteerde 
operaopvoering.     

                                                 

143 McAuley, Space in performance, 59, 60. 
144 Ibid., 59, 60.  
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Daarnaast creëren het esthetische en het ruimtelijke ontwerp van de zaal, gezamenlijk de 
eerder besproken informatiegraad die van invloed is op het dubbel theaterbewustzijn. Ook hier 
is niet exact te bepalen welke uitwerking de gecreëerde prikkeling zal hebben. Enerzijds is het 
mogelijk dat een verlaagd prikkelingsniveau bijdraagt aan een verlaagd energieniveau in het 
auditorium, zoals McAuley veronderstelt, waardoor de energiestroom tussen het toneel en de 
zaal niet goed op gang komt. Anderzijds kan een verhoogde informatiegraad in het auditorium 
tot gevolg hebben dat de toeschouwer zich in verhoogde mate bewust is van de ruimte om zich 
heen die als het ware de aandacht afleidt van de wereld op het toneel, zodat de sociale realiteit 
voor de toeschouwer overheerst. Een element dat hierin een belangrijke rol kan spelen is de 
verlichting, of eerder verduistering, in het auditorium, die ervoor kan zorgen dat de prikkeling 
die voortkomt uit het architectonisch ontwerp grotendeels teniet wordt gedaan.  
Ook het zicht en geluid in de zaal zijn van invloed op de mate waarin de toeschouwer de 
voorstelling goed tot zich kan nemen en in staat is om zich te richten op de dramatische fictie. 
Zodra de toeschouwer de voorstelling in verminderde mate kan volgen omdat het geluid of 
zicht niet optimaal is, zal absorptie in de voorstelling minder eenvoudig plaatsvinden. Niet 
alleen ruimtelijke aspecten (te ver om het te verstaan, zitplaats achter een pilaar of slechte 
zichtlijnen) spelen een rol. Gezeten op een stoel achter een lange toeschouwer of met kletsende 
bezoekers in de nabijheid wordt ongestoorde concentratie op de voorstelling al een stuk minder 
eenvoudig. In dat opzicht kan de zitplaats, of de plek in het auditorium waar de toeschouwer 
zich bevindt, van invloed zijn op het proces van dubbel theaterbewustzijn. Het comfort van de 
zitplaats kan tevens een rol spelen in dit bewustzijn, zoals ook Eversmann opmerkt:  
 

het relatieve comfort van de schouwburgstoel en het ongestoord door stimuli 
uit de omgeving zich kunnen concentreren op het toneel kunnen er juist voor 
zorgen dat de toeschouwer helemaal opgaat in de wereld van het stuk en het 
besef van de werkelijkheid verliest.145 

 

                                                 

145 Eversmann, De ruimte van het theater, 164, 165. 
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Na afloop van de voorstelling zal de sfeer in de foyer bepalend zijn voor een eventuele ‘nazit’ 
door de bezoeker. Er wordt hier verondersteld dat de architectonische kwaliteit van de 
publieksruimten daarin een grote rol speelt. Indien de bezoeker zich door de ruimte (en de 
organisatie) uitgenodigd voelt om nog even ‘na te praten’ binnen de muren van het theater, 
wordt de gelegenheid geboden tot reflectie op en evaluatie van de voorstelling, wat de 
uiteindelijke theatrale en theaterervaring kan beïnvloeden (zie ook paragraaf 3.6.3). Daarnaast 
is deze ‘nazit’ een belangrijk onderdeel in de sociale aangelegenheid die het theaterbezoek is. 
Gedurende het hele bezoek is het theatergebouw door de aard van de architectuur en zijn 
ruimtelijke kwaliteiten van invloed op de gemoedstoestand van de bezoekers. Er wordt hier 
verondersteld dat het effect dat het gebouw op de bezoeker heeft, van invloed is op de mate 
waarin het sociale element in het theaterbezoek uit de verf komt. In een omgeving waar de 
bezoeker zich op zijn gemak voelt, geprikkeld wordt, gezelligheid of een uitgaanssfeer ervaart, 
zal de bezoeker dit sociale element zelf ook meer benadrukken, waarmee het theaterbezoek 
meer wordt dan alleen het bezoek aan de voorstelling.  
 

3.6.3 toeschouwer en toeschouwer 
De vierde categorie receptieomstandigheden betreft de verhouding tussen toeschouwers 
onderling. Kenmerkend voor de meeste theatrical events is dat er sprake is van meerdere 
toeschouwers. Bij aanvang van de voorstelling worden de individuele toeschouwers ineens 
aangesproken als een publiek en veranderen zij in een collectief.146 Het is mogelijk dat 
individuele toeschouwers het gevoel hebben een collectieve ervaring te hebben ondergaan, ook 
al zijn zij als individu naar het theater gekomen.  
Het publiek lijkt in veel situaties behoefte te hebben aan het delen van de ervaring met 
medebezoekers door in de pauze of na afloop ervaringen uit te wisselen, de eigen ervaringen af 
te zetten tegen andermans ervaringen en te reflecteren op de opgedane ervaringen. De mate 
waarin mensen in de pauze of na afloop zich uitgenodigd voelen tot reflectie op ervaringen in 
het theater kan van invloed zijn op de mate waarin de ervaring wordt aangevuld of bijgesteld, 

                                                 

146 Zie Van Maanen (1997), 35 en Eversmann, ‚The Experience of the Theatrical Event,‛ 142.  
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maar kan ook tot effect hebben dat de bezoeker het gevoel krijgt eenzelfde soort ervaring te 
hebben ondergaan als de ander.  
Ook in het auditorium kunnen leden van een groep (vrienden, familie van de bezoeker, 
leerlingen, studenten) hun gedrag op elkaar afstemmen en in hun gedrag en reactie een 
collectief vormen waardoor er verschillende ‘groepen’ in het publiek ontstaan.147 Dit effect kan 
bovendien optreden voor een publiek in zijn geheel, waarbij de reacties op de voorstelling 
langzaamaan op elkaar worden afgestemd.  
Hier spelen ook weer de factoren tijd en ruimte een rol. Een pauze in de voorstelling is de 
uitgelezen mogelijkheid om de voorstelling tot zover te bespreken. Soms kent de voorstelling 
een inleiding, waardoor de bezoeker beter voorbereid is op de voorstelling en deze alvast 
voorbespreekt met medebezoekers. Na afloop is de sfeer in de foyer en of de bar nog open is 
van invloed op een eventuele nazit door de bezoeker. Deze ‘voorbespreking’ 
‘pauzebespreking’ en ‘nazit’ zijn stuk voor stuk van invloed op de mate van verwerking van de 
voorstelling. Verwerking heeft hier betrekking op de mate waarin de voorstelling verwerkt 
wordt in de hoofden van de toeschouwers: daar blijft hangen of de toeschouwers aanzet tot 
nadenken. Door middel van verwerking kunnen tijdens of na de voorstelling gerealiseerde 
waarden worden bijgesteld of versterkt.  
Het medepubliek in de zaal onderstreept de aanwezigheid van de sociale realiteit waar de 
toeschouwer en medetoeschouwers deel van uitmaken. Het medepubliek speelt een belangrijke 
rol in relatie tot het dubbel theaterbewustzijn. Het kuchen, sniffen, snoepen, fluisteren, lachen 
of andere fysieke reacties van medepubliek kunnen ervoor zorgen dat de toeschouwer zich 
bewust is van zijn medetoeschouwers en daarmee zich bewuster is van de sociale realiteit. De 
aanwezigheid van andere toeschouwers versterkt de sociale realiteit (het hier-en-nu) en kan de 
reactie van individuen, zoals gelach, stiltes of gezamenlijke concentratie beïnvloeden. 
Anderzijds zijn de blikken en het contact tussen toeschouwers onderling een bevestiging van  
het sociale element in de gebeurtenis. 
 

                                                 

147 Eversmann,  ‚The Experience of theTheatrical Event,‛ 248-250 
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Going to the theatre indeed involves going to the theatre, and the being there 
is a major part of the experience. The performance is embedded in a social 
event, and both the performance and the fiction it presents are constantly at 
risk of being overtaken by the social. The social experience enhances, even 
accentuates the individual’s response to the performance.148    

 
De meeste theaterbezoekers komen slechts met zijn tweeën of in kleine groepjes naar het 
theater, maar het theaterbezoek kan toch als een sociale aangelegenheid gezien worden, een 
mogelijkheid om andere mensen te ontmoeten en om te zien en gezien te worden. Hiertoe is 
gelegenheid in de foyer, voorafgaand en na afloop van de voorstelling en tijdens de pauze. Dit 
sociale aspect van het theaterbezoek kan worden uitgebreid door gebruik te maken van 
arrangementen zoals een diner en/of een inleiding. Dit deel van het theaterbezoek bevindt zich 
stevig in de sociale realiteit van de bezoeker.  
 

3.6.4 toeschouwer en podiumkunstenaar 
De verhouding tussen toeschouwer en podiumkunstenaar maakt onderdeel uit van het  
communicatieve frame waarbinnen de theatrale communicatie plaatsvindt. De omstandigheden 
in het auditorium kunnen een bepaalde afstand creëren tussen podiumkunstenaar en publiek, 
anderzijds kan deze afstand juist geminimaliseerd worden of zelfs opgeheven in een 
voorstellingssituatie waarin medepubliek ineens onderdeel van de voorstelling blijkt te zijn. De 
verhouding wordt niet alleen binnen de voorstellingssituatie gecreëerd, maar heeft ook een 
bestaan daarbuiten. Het bekend zijn van de acteur(s) als televisie- of toneelacteur, als gezicht 
van het gezelschap of als vriend of familielid van de toeschouwer, kan een bepaalde 
verwachting creëren. Sommige podiumkunstenaars pogen zelf om ook buiten de voorstelling 
een relatie met het publiek aan te gaan door zich voorafgaand of na afloop van de voorstelling 
onder het publiek te begeven. In deze studie staat de verhouding tussen de toeschouwer en de 
podiumkunstenaar als receptieomstandigheid niet centraal. Wel is er aandacht voor de 

                                                 

148 McAuley, Space in Performance , 248.  
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interactie tussen toeschouwer en podiumkunstenaar als onderdeel van de communicatieve 
dimensie in de theatrale ervaring. In het empirisch deel van dit onderzoek zal de nadruk liggen 
op de andere drie receptieomstandigheden: de verhouding tussen de toeschouwer en tijd, de 
verhouding tussen de toeschouwer en ruimte en de verhouding tussen toeschouwers onderling. 
De verhouding van de toeschouwer tot de ruimte zal in het empirisch deel van dit onderzoek de 
hoofdrol spelen. De rol van de receptieomstandigheden met betrekking tot tijd en andere 
toeschouwers wordt vooral meegenomen in relatie tot het effect van de ruimte.  

 
 



M.L. Wilders                                                    Hoofdstuk 4                                               Publieksonderzoek 

 183 

HOOFDSTUK 4  
PUBLIEKSONDERZOEK 
 

4.1 Inleiding  
In dit hoofdstuk wordt een theoretisch model gepresenteerd waarin de mogelijke rol van het 
theatergebouw in de beleving van de theatrical event wordt weergegeven. Vervolgens wordt 
het theoretisch model geoperationaliseerd en de opzet van het publieksonderzoek uiteengezet. 
In paragraaf 4.3 t/m 4.7 wordt het operationele model stap voor stap opgebouwd, waarbij 
wordt aangegeven welke relaties tussen de verschillende elementen in het model van belang 
zijn voor de vraagstelling van dit onderzoek. Deze relaties zullen in hoofdstuk 6 worden 
onderzocht. In paragraaf 4.8 wordt aandacht besteed aan het gekozen onderzoeksdesign: de 
indeling en samenstelling van de onderzoeksgroepen, en de momenten waarop de metingen 
hebben plaatsgevonden.1 De onderzoekspopulatie wordt in paragraaf 4.8.1 kort beschreven, 
evenals de manier waarop de steekproef is getrokken. Vervolgens wordt in paragraaf 4.8.2 
ingegaan op de representativiteit van de in het design opgenomen theatergebouwen en 
theaterproducties en de veronderstelde representativiteit van de getrokken steekproef. 
Paragraaf 4.9 is gewijd aan de gehanteerde methode bij de uitvoering van het 
publieksonderzoek. In de verschillende subparagrafen komen de publieksbenadering, 
responsverhogende maatregelen, factoren van invloed op het publieksbereik en deelname, 
dataverzameling, uitval van steekproefeenheden, dataverwerking en de gerealiseerde respons 
aan bod.  
 
 
 
 

                                                 

1 De bredere term onderzoeksopzet wordt gebruikt voor de keuze van het design en het meetinstrument, het nemen van de 
steekproef en het opstellen van het analyseplan (naar Foeke van der Zee, Kennisverwerving in de empirische 
wetenschappen. De methodologie van wetenschappelijk onderzoek (Groningen: BMOOO, 2004), 22). 
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4.2 Een model voor de invloed van de architectuur van het theatergebouw op  
                de theaterervaring 

 
Deze paragraaf presenteert een model dat de mogelijke relatie tussen het theatergebouw en de 
theaterervaring toont. Het model is tot stand gekomen door verschillende elementen uit de 
theorieën die in hoofdstuk 2 en 3 zijn besproken bijeen te brengen. Het model onderscheidt 
zich van andere modellen of theorieën doordat het een verbinding legt tussen de ervaring van 
het theatergebouw enerzijds en de theaterervaring anderzijds, waarbij beide ervaringen verder 
zijn opgedeeld in deelelementen, met de bedoeling beide empirisch te kunnen onderzoeken. 
Daarnaast maakt dit model de onderlinge samenhang van deze deelelementen zichtbaar. 
Uitgangspunt van het model is dat de ervaring van een theatergebouw een bepaalde mate van 
stimulering teweeg brengt die van invloed is op de ervaring van de theatrical event. In 
hoofdstuk 2 is de methode van Küller geïntroduceerd, waarmee de beleving van theaterruimte 
kan worden gemeten. In zijn methode zijn complexiteit, eenheid, ruimtelijkheid, plezierigheid, 
originaliteit, bekendheid, sociale status en dominantie belangrijke categorieën in de beleving 
van een gebouw. Vanwege de invalshoek van de onderzoeksvraag waarin het beleveniselement 
een grote rol speelt, is de belevenisesthetiek van het gebouw als categorie aan het model 
toegevoegd. Gezamenlijk brengen deze dimensies een bepaalde mate van stimulering teweeg. 
Het deel van het model dat betrekking heeft op de theaterervaring, is gebaseerd op het concept 
van de theatrical event, zoals behandeld in hoofdstuk 3. In de kern van de event komt de 
theatrale ervaring tot stand, als gevolg van theatrale communicatie tussen podiumkunstenaar en 
recipiënt binnen een communicatief frame. In de theatrale ervaring bevinden zich de 
thematische, dramatische, theatrale en communicatieve dimensie. Deze laatste valt uiteen in 
communicatie tussen podiumkunstenaar(s) en toeschouwer en tussen toeschouwers onderling 
(zie paragraaf 3.4.4 en 3.4.5). Met de ring om de theatrale ervaring heen, wordt ook zicht 
verkregen op de context van de theatrale ervaring, waarvan het theatergebouw een belangrijk 
onderdeel uitmaakt. De grotere ovaal geeft de theaterervaring aan: de ervaring die wordt 
opgedaan naar aanleiding van het theaterbezoek in zijn geheel, de theatrale ervaring 
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inbegrepen. Zoals McAuley benadrukte, is de weg naar binnen in het theater een belangrijk 
element in de ervaring van verschillende ruimten en kan een belangrijke rol spelen in het 
proces van theatrical framing door het theatergebouw. In het model is dit proces op haar beurt 
in relatie gebracht tot het ontstaan van een dubbel theaterbewustzijn (zie paragraaf 3.6.2 ). De 
theatrical event is ook vooral een sociale gebeurtenis. Naast de communicatie tussen 
toeschouwers, is zoals gezegd, sociale interactie in het algemeen een belangrijk onderdeel van 
de theatergebeurtenis. Het gebouw kan van invloed zijn op het verloop van sociale interactie 
en daarmee wellicht op de mate van verwerking van de voorstelling en de gebeurtenis (zie 
eveneens paragraaf 3.6.2).     
 
Figuur 4.1: Invloed van de architectuur van het theatergebouw op de theaterervaring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Ervaring 
In het theoretisch model dat hierboven is gepresenteerd is de ervaring van het theatergebouw 
gekoppeld aan de ervaring van de theatrical event. Om een eventuele relatie tussen de ervaring 
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van het gebouw en de ervaring van de theatrical event te kunnen toetsen dienen beide 
elementen te worden geoperationaliseerd. De beleving van de voorstelling wordt beschouwd 
als de kern van de ervaring van de theatrical event. De voorstelling en de ervaring die aan de 
hand daarvan wordt opgedaan zijn daarom, naast het theatergebouw en de ervaring die dat 
oplevert, de belangrijkste basiselementen in het operationele model: 
 
 
Figuur 4.2: Ervaring van de voorstelling en ervaring van het gebouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 ervaring van het gebouw 
In hoofdstuk 2 is geschetst hoe vanuit omgevingspsychologische hoek methoden zijn 
ontwikkeld om de beleving van de gebouwde omgeving in kaart te brengen. In dit hoofdstuk is 
tevens de methode van Küller geïntroduceerd. Deze methode is door Küller 
geoperationaliseerd voor theaterbouw en is bovendien eerder door Eversmann (1996) in het 
licht van theaterbouw onder de loep genomen. Hiermee bestaat voldoende basis om deze 
methode, in aangepaste vorm, te gebruiken voor het empirische deel van dit onderzoek.2 Uit de 
benadering van McAuley is naar voren gekomen dat de verschillende ruimten in het gebouw 
elk een eigen rol spelen in het beïnvloedingsproces van het gebouw op de beleving van de 
theatrical event (zie paragraaf 3.5). Het is daarom van belang om onderscheid te kunnen 
maken in de ervaring van een aantal verschillende ruimten van het gebouw. In de beleving van 

                                                 

2 In het meetinstrument gaat het om de vragen 15 (locatie), 16 (exterieur), 22 (zaal) en 65 (publieksruimten). 
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het gebouw wordt daarom onderscheid gemaakt naar de beleving van de locatie van het 
theatergebouw, de beleving van het exterieur en de beleving van het interieur van het gebouw. 
Carlson (zie inleiding) besteedde ruime aandacht aan de betekenis van de positionering van het 
theatergebouw in de stedelijke sociale structuur. Aangaande de locatie wijst ook McAuley op 
de situering van het gebouw in de stedelijke ruimte en het karakter van het gebied waarin het is 
gelegen. In het operationele model worden derhalve de beleving van de sociale status van de 
locatie en de bekendheid met de locatie, beide onderdeel van de methode van Küller, 
opgenomen. Op het niveau van het exterieur worden alle negen categorieën (complexiteit, 
eenheid, ruimtelijkheid, plezierigheid, originaliteit, bekendheid, sociale status, dominantie en 
belevenisesthetiek) gehanteerd om de beleving van het gebouw in kaart te brengen.  
Op het niveau van het interieur wordt onderscheid gemaakt naar het niveau van de zaal en alle 
overige publieksruimten. Op het niveau van de zaal worden dezelfde negen categorieën 
gehanteerd. Het niveau van de publieksruimten kent acht categorieën; ‘bekendheid’ wordt niet 
nogmaals toegepast, omdat dit een overlap zou inhouden.3 In bijlage I is een uitwerking van 
deze categorieën opgenomen.4 Op het niveau van het interieur zijn daarnaast ‘schaal’, 
‘overzichtelijkheid’ en ‘verrassing of mysterie’ als categorieën toegevoegd. McAuley 
beschrijft het spel van onthulling versus verborgenheid, wat nauw samenhangt met ‘de weg 
naar binnen’ en het proces van theatrical framing (zie paragraaf 3.6.2). Om het spel van 
onthulling een plaats te geven in het operationele model is ‘verrassing’ toegevoegd.5  
 

4.3.2 ervaring van de voorstelling 
In hoofdstuk drie is uiteengezet hoe de ervaring van de voorstelling in kaart kan worden 
gebracht. De thematische, dramatische, theatrale en de communicatieve dimensie zijn 
geoperationaliseerd om meer te weten te komen over de aard van de theatrale ervaring in 
                                                 

3 Een bepaalde mate van bekendheid met de zaal houdt automatisch ook eenzelfde mate van bekendheid met de 
publieksruimten in.  
4 Voor toepassing in dit onderzoek zijn de door Küller gehanteerde categorieën een de daar onder vallende items op 
sommige punten aangepast. 
5 In het meetinstrument gaat het om de vragen 19 (schaal), 20 (overzichtelijkheid) en 21 (verrassing). 
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relatie tot de theatrale stimuli van de voorstelling. Voor elk van deze dimensies zijn vragen ten 
behoeve van de enquête opgesteld. Om eventuele disciplinespecifieke verschillen in kaart te 
kunnen brengen zijn zowel toneel- als dansvoorstellingen in het onderzoeksdesign opgenomen 
(zie paragraaf 4.8). Hoewel de genoemde dimensies in eerste instantie van toepassing zijn op 
toneelproducties, worden ze hier ook gebruikt voor de dansproducties. Hiervoor is gekozen 
omwille van de vergelijkbaarheid van de resultaten. Voor zowel de toneel- als 
dansvoorstellingen zijn vragen aangaande de thematiek en de dramatische structuur van de 
voorstelling opgesteld (thematische en dramatische dimensie).6 Voor de theatrale dimensie zijn 
vragen aangaande scenografie, acteerwerk/danswerk, speelwijze/danswijze, ruimtegebruik, 
lichaamstaal, personages, en uitstraling opgenomen.7 De theatrale dimensie in de 
dansvoorstellingen kent niet de elementen personages en lichaamstaal, maar in plaats daarvan 
de elementen uitstraling en betekenisgeving door middel van beweging. Hiermee wordt het 
fysieke element in de dansvoorstellingen beter belicht.  
De uitwerking van de communicatieve dimensie beperkt zich tot de relatie tussen de zaal en 
het podium, meer specifiek tussen de toeschouwer en de podiumkunstenaar. Er wordt geen 
aandacht besteed aan andere niveaus van communicatie, bijvoorbeeld het gevoel contact te 
leggen met (het werk van) een regisseur/choreograaf, tekstschrijver, auteur, een cultuur of 
bepaalde (historische) periode (zie paragraaf 3.4.4). De reden hiervoor is dat de fysieke 
ontmoeting tussen de performer en de toeschouwer de kern is van de theatrical event. Voor de 
communicatieve dimensie zijn drie elementen opgesteld: de ervaring van overgebrachte 
energie door de podiumkunstenaar(s), betrokkenheid bij het getoonde door de 
podiumkunstenaar(s) en het gevoel contact te maken met de podiumkunstenaar(s).8 Een ander 
belangrijk aspect in de communicatieve dimensie, de relatie tussen toeschouwers onderling, 

                                                 

6 In het meetinstrument gaat het om de vragen 32 en 33 (thematiek) en 34, 35 en 37 (dramatische structuur). 
7 In het meetinstrument gaat het om de vragen 38 en 39 (scenografie), 42 (acteerwerk/danswerk), 43 
(speelwijze/danswijze), 44 (ruimtegebruik), T45 (lichaamstaal), D45 (betekenisgeving), T50 (personages) en D50 
(uitstraling). 
8 In het meetinstrument gaat het om de vragen 46 (energie), 47 (betrokkenheid) en 48 (contact met de 
podiumkunstenaars). 
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wordt behandeld onder ‘dubbel theaterbewustzijn’, ‘verwerking’ (zie paragraaf 4.6) en onder 
‘waarden’ in relatie tot het sociale element in de gebeurtenis (zie paragraaf 4.5).  
 

4.4 Oordeel  
In paragraaf 4.3.1 en 4.3.2 is uiteengezet langs welke elementen de ervaring van het 
theatergebouw respectievelijk de ervaring van de voorstelling zullen worden bepaald. Om het 
verband te kunnen bepalen tussen de ervaring van het gebouw, de ervaring van de voorstelling 
en de ervaring van de theatrical event, is het van belang om deze onderdelen uit te kunnen 
drukken in een enkelvoudige variabele. Zo’n enkelvoudige variabele kan worden gecreëerd 
door een oordeel te meten in de vorm van een rapportcijfer.9  
 
Figuur 4.3: Invloed van de ervaring van de voorstelling en de ervaring van het gebouw op 
het oordeel van het bezoek als geheel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

9 In het meetinstrument gaat het om vraag 4. 
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De ervaring van de voorstelling levert een oordeel over de voorstelling op en de ervaring van 
het gebouw heeft een oordeel over het gebouw tot resultaat. Zowel het oordeel over de 
voorstelling als het oordeel over het theatergebouw zijn naar verwachting van invloed op het 
oordeel over het theaterbezoek als geheel (het oordeel over de theatrical event). Naast een 
rapportcijfer zijn twee vragen opgenomen die meer inzicht bieden in het oordeel over de 
theatrical event.10 De beschreven relaties zijn weergegeven in figuur 4.3.  

 
4.5 Waarden 

In paragraaf 3.2 t/m 3.2.2. is ingegaan op de verschillende soorten waarden die naar aanleiding 
van een voorstelling of het theaterbezoek gerealiseerd kunnen worden. (Mogelijk 
gerealiseerde) (semi-) intrinsieke waarden, zoals verrassing, inspiratie of het delen van een 
ervaring, geven weer welke betekenis de voorstelling voor de recipiënt heeft en zijn van 
invloed op het oordeel over de voorstelling. Daarnaast kunnen de receptieomstandigheden 
waaronder het bezoek wordt afgelegd, zoals de sociale interactie met medebezoekers, 
extrinsieke waarden opleveren die los staan van de voorstelling maar wel van invloed zijn op 
het oordeel over het theaterbezoek als geheel. Deze (semi-) intrinsieke en extrinsieke waarden 
zijn toegevoegd aan het model (zie figuur 4.4).  
Voor het operationele model is een reeks waarden opgesteld die naar verwachting kunnen 
worden gerealiseerd naar aanleiding van de voorstelling. Dit zijn de inzet van 
verbeeldingskracht, inspanning, verrassing, inspiratie, confrontatie, ontspanning, vermaak, 
verveling, ontroering, uitdaging, identificatie, herkenning, bevestiging, inzicht en het opdoen 
van een alternatieve visie.11 
 

                                                 

10 In het meetinstrument gaat het om de vragen 71 en 72. Daarnaast is een vraag opgenomen over het oordeel ten 
opzichte van de verwachting vooraf (vraag 31). 
11 In het meetinstrument gaat het om vraag 29 (inspanning, verrassing, inspiratie, confrontatie, ontspanning, vermaak, 
verveling, ontroering), 36 (inzet verbeeldingskracht), 41 (uitdaging en alternatieve visie), 49 (identificatie), 51 
(herkenning), 56 (inzicht), 57 en 58 (alternatieve visie) en 62 (bevestiging). Daarnaast wordt in vraag 29 het item 
vernieuwing gebruikt, hoewel dit geen echte waarde betreft.  
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Figuur 4.4: Receptieomstandigheden en ervaring van de voorstelling leiden tot waarden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elk van deze waarden kan gerealiseerd worden, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Daarnaast 
kunnen sommige waarden een positief effect hebben op het oordeel over de voorstelling, 
terwijl andere waarden een negatief effect op het oordeel zullen hebben. Welk effect zij hebben 
kan ook nog per recipiënt verschillen. Zo kan de ene recipiënt het prettig vinden om 
geconfronteerd te worden met percepties die afwijken van het eigen referentiekader, terwijl een 
andere recipiënt dit negatief waardeert.  
Om een indruk te krijgen van de betekenis van het geheel aan waarden dat is gerealiseerd, 
wordt de intensiteit van de ervaring en de opgedane waarden in het operationele model 
opgenomen. De intensiteit wordt uitgedrukt in de mate van indruk die een voorstelling heeft 
gemaakt, of de voorstelling iets heeft toegevoegd aan de dagelijkse ervaringen van de recipiënt 
en de mate waarin de recipiënt door de voorstelling is geraakt.12   

                                                 

12 In het meetinstrument gaat het om de vragen 59 (mate van indruk die de voorstelling heeft gemaakt), 60 (mate waarin 
de recipiënt door de voorstelling is geraakt) en 61 (toevoeging aan de dagelijkse ervaringen van de recipiënt).  
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4.6 Receptieomstandigheden, theatrical framing, dubbel theaterbewustzijn en    
                verwerking 

Een belangrijk element in het theoretisch model uit hoofdstuk 3 zijn de 
receptieomstandigheden. De mogelijke invloed van het gebouw op de ervaring van de 
theatrical event loopt namelijk via de receptieomstandigheden. Het theatergebouw creëert een 
aantal omstandigheden en daarnaast bepaalt de ervaring van het gebouw (mede) hoe deze 
omstandigheden worden beleefd. In paragraaf 3.6.1 t/m 3.6.4 zijn de receptieomstandigheden 
besproken die invloed ondervinden van het gebouw en van invloed zouden kunnen zijn op de 
ervaring van de theatrical event. Deze receptieomstandigheden vallen uiteen in een viertal 
factoren: de verhouding tussen de toeschouwer en de tijd, de verhouding tussen de 
toeschouwer en de ruimte, de verhouding tussen toeschouwers onderling en de verhouding 
tussen de toeschouwer en de podiumkunstenaar(s). Deze laatste factor is ondergebracht in de 
communicatieve dimensie van de voorstelling (zie paragraaf 4.3.2). De eerste twee factoren, de 
verhouding tussen de toeschouwer en tijd en ruimte, bepalen in hoeverre de processen van 
theatrical framing en dubbel theaterbewustzijn in gang worden gezet en hoe deze verlopen. 
Daarnaast kunnen ze van invloed zijn op de mate van verwerking van de voorstelling en de 
daarbij gecreëerde waarden. De derde factor, de verhouding tussen toeschouwers onderling, is 
met name van invloed op het dubbel theaterbewustzijn en de mate van verwerking. Behalve 
dat de geldende receptieomstandigheden van invloed zijn op het proces van theatrical framing, 
dubbel theaterbewustzijn en verwerking, kan het gebouw een aantal receptieomstandigheden 
creëren die niet direct van invloed zijn op de ervaring van de voorstelling, maar wel onderdeel 
uitmaken van de theatrical event. Deze omstandigheden zijn dan ook van invloed op de 
ervaring van de theatrical event en dus ook op het oordeel over de theatrical event (het 
theaterbezoek als geheel). Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van aanvullende diensten 
en sociale interactie.13  

                                                 

13 In het meetinstrument gaat het om de vragen, 10, 11, 12 en 13, (gebruik van aanvullende diensten in het gebouw) en 6 
en 68 (sociale interactie). 
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Het gebouw creëert specifieke omstandigheden in tijd en ruimte die een proces van theatrical 
framing in werking zetten. Er is in relatie tot tijd en ruimte een viertal indicatoren aangaande 
het proces van theatrical framing onderscheiden dat in kaart wordt gebracht. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt naar verschillende niveaus van het gebouw gekoppeld aan verschillende 
momenten in het proces van framing. De vier indicatoren zijn het communicatief karakter van 
het exterieur voorafgaand aan het bezoek, het spel van onthulling en verborgen zijn bij het 
binnengaan van het gebouw, de opgebouwde spanning bij de bezoeker in de publieksruimten 
voorafgaande aan de voorstelling, en het loskomen van de dagelijkse werkelijkheid in de 
publieksruimten voorafgaand en na afloop van de voorstelling.14 Het gebruik van aanvullende 
diensten kan daar aan worden toegevoegd, omdat dit van invloed is op het gebruik van het 
gebouw en de verblijfsduur in het gebouw.  
De gecreëerde omstandigheden in tijd en ruimte en de verhouding tussen toeschouwers 
onderling zijn van invloed op de staat van het dubbel theaterbewustzijn van de recipiënt: de 
verhouding tussen de mate van absorptie in een fictieve wereld en het bewustzijn van de 
sociale realiteit van de toeschouwer. Het dubbel theaterbewustzijn wordt via een zestal 
aspecten in kaart gebracht die betrekking hebben op absorptie in en concentratie op de 
voorstelling. Het bewustzijn van tijd en ruimte maakt hier onderdeel van uit.15 Daarnaast is een 
vraag opgenomen die betrekking heeft op de beleving van medepubliek.16 
De gecreëerde omstandigheden in tijd en ruimte en de verhouding tussen toeschouwers 
onderling zijn ten slotte van invloed op de mate van verwerking van de voorstelling en 
daarmee op de ervaring van de theatrical event. De omstandigheden kunnen een stimulerende 
of beperkende werking hebben op de mate van verwerking die in het theatergebouw zelf 

                                                 

14 In het meetinstrument gaat het om de vragen 17 en 18 (communicatief karakter exterieur), 21 (het spel van onthulling 
en verborgen zijn bij het steeds verder binnengaan in het gebouw), 23 (de opgebouwde spanning bij de bezoeker in de 
publieksruimten voorafgaande aan de voorstelling), 66 en 67 (het loskomen van de dagelijkse werkelijkheid in de 
publieksruimten voorafgaand en na afloop van de voorstelling).  
15 In het meetinstrument gaat het om de vragen 40 (absorptie in de voorstelling), 52 (bewustzijn van tijd), 53 
(concentratie op de voorstelling), 54 en 55 (bewustzijn van ruimte).  
16 In het meetinstrument gaat het om vraag 28.   
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plaatsvindt en eventueel zelfs op de verwerking daarbuiten. Zo kan gebruik van aanvullende 
diensten, zoals de nazit, de mate van verwerking bevorderen. Verwerking heeft in het model 
een overlap met de intrinsieke en extrinsieke waarden, omdat door middel van verwerking de 
opgedane waarden kunnen worden bijgesteld of versterkt. Er is een viertal indicatoren voor het 
plaatsvinden van verwerking opgesteld: mondelinge uitwisseling in het theatergebouw, 
mondelinge uitwisseling in de thuissituatie, contemplatie in het gebouw en contemplatie in de 
thuissituatie.17 De receptieomstandigheden, het proces van theatrical framing, dubbel 
theaterbewustzijn en verwerking en hun relatie tot de andere elementen zijn weergegeven in 
figuur 4.5. 
 
Figuur 4.5: Invloed van receptieomstandigheden op processen van theatrical framing, 
dubbel theaterbewustzijn en verwerking.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

17 In het meetinstrument gaat het om de vragen 63, (contemplatie in de thuissituatie ), 64 (mondelinge uitwisseling in de 
thuissituatie), 69 (mondelinge uitwisseling in het theatergebouw) en 70 (contemplatie in het gebouw).  
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4.7 Persoonskenmerken 
In het model dienen ook de bezoeker zelf en de rol van persoonskenmerken te worden 
opgenomen. Bezoekerskenmerken kunnen van invloed zijn op de ervaring van de voorstelling 
en de ervaring van het gebouw. Daarnaast kunnen bezoekerskenmerken van invloed zijn op het 
gebruik van aanvullende diensten en de manier waarop de receptieomstandigheden worden 
ervaren (zie figuur 4.6).  
 
Figuur 4.6: Invloed van persoonskenmerken op de ervaring van de voorstelling, het 
gebouw en receptieomstandigheden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het operationele model worden de bezoekerskenmerken opgenomen waarvan bekend is dat 
zij het meest van invloed zijn op de receptie van de voorstelling. Dit zijn leeftijd, geslacht, 
opleidingsniveau, de bezoekfrequentie aan podiumkunsten en de bezoekfrequentie aan toneel 
of dans.18 Deze kenmerken staan voor een aantal andere categorieën als interesse en culturele 

                                                 

18 In het meetinstrument gaat het om de vragen 73 (de bezoekfrequentie aan podiumkunsten), 74 (de bezoekfrequentie 
aan toneel of dans), 77 (leeftijd), 78 (geslacht) en 79 (opleidingsniveau). 
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competentie en worden gebruikt om de vergelijkbaarheid tussen de verschillende 
publieksgroepen te kunnen bepalen.19 Daarnaast is de verwachting die de bezoeker van te 
voren ten aanzien van de voorstelling heeft van invloed op de ervaring van de voorstelling en 
het uiteindelijke oordeel over de voorstelling. Met de toevoeging van de invloed van 
bezoekerskenmerken is het operationele model compleet. 
 

4.8 Onderzoeksdesign 
Er is gekozen voor een experimentele opzet die het mogelijk maakt om de invloed van een 
onafhankelijke variabele (het theatergebouw) op een afhankelijke variabele (de 
theaterbeleving) te bepalen. In deze opzet wordt de experimentele variabele (het 
theatergebouw) gevarieerd terwijl andere variabelen die eveneens van invloed zouden kunnen 
zijn (de omgevingsvariabelen) zoveel mogelijk worden uitgeschakeld, zodat kan worden 
nagegaan welke invloed de experimentele variabele heeft op de afhankelijke variabele. Door 
twee groepen theatergebouwen te onderscheiden, kan er vergelijking plaatsvinden. Hiertoe is 
een experimentele groep met ‘belevenistheaters’ samengesteld, naast een controlegroep waarin 
theaters zijn opgenomen die niet als zodanig geduid kunnen worden (zie figuur 4.7).  
 
Figuur 4.7: Onderzoeksdesign met experimentele groep en controlegroep (naar Leeflang 
(1994), 215). 
 

experimentele groep controlegroep 
belevenis 
-theater 1 
-theater 2 
-theater 3 

niet-belevenis 
-theater 4 
-theater 5 
-theater 6 

 

                                                 

19 Zie onder andere Van Maanen, ‚How Contexts Frame Theatrical Events,‛ 518, 519. 
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Omdat de voorstelling een van de meest doorslaggevende factoren is in de theaterervaring, is 
ook de theaterproductie in het onderzoeksdesign opgenomen. Terwijl de experimentele 
variabele gevarieerd wordt, dienen de theaterproductie en andere omgevingsvariabelen zoveel 
mogelijk constant te worden gehouden. De voorstellingen worden daarvoor ingedeeld in 
blokken op basis van de blokvariabele, zijnde de theaterproductie. Het resultaat is dat de 
eenheden (de voorstellingen) binnen een blok als homogeen kunnen worden beschouwd ten 
aanzien van de blokvariabele.20 Daarnaast wordt bereikt dat de publiekssamenstelling bij de 
verschillende voorstellingen, hoewel elders opgevoerd, vergelijkbaar is, omdat het gaat om 
voorstellingen van dezelfde productie. Er ontstaat nu een blokopzet met twee blokken, een met 
voorstellingen van productie A en een met voorstellingen van productie B, die steeds in 
dezelfde drie theaters uit zowel de experimentele als de controlegroep spelen (zie figuur 4.8).21  
 
Figuur 4.8: Onderzoeksdesign met experimentele groep, controlegroep en blokvariabele 
(naar Leeflang en van Rooy (1995), 216). 
 

blokvariabele experimentele groep controlegroep 

 

theaterproductie A 
 

belevenis 
-theater 1 
-theater 2 
-theater 3 

niet-belevenis 
-theater 4 
-theater 5 
-theater 6 

theaterproductie B 

belevenis 
-theater 1 
-theater 2 
-theater 3 

niet-belevenis 
-theater 4 
-theater 5 
-theater 6 

                                                 

20 Dit betekent niet dat voorbij wordt gegaan aan het unieke karakter van elke voorstelling.  
21 Voorgaande is gebaseerd op Peter Leeflang en Frans van Rooy, Leerboek marketing, 1e dr. (Houten: Educatieve 
Partners Nederland BV, 1995) en Jaak Billiet en Hans Waege, red., Een samenleving onderzocht. Methoden van sociaal-
wetenschappelijk onderzoek, 2e dr. (Antwerpen: Uitgeverij De Boeck nv, 2003).  
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De selectie van de theatergebouwen is beperkt tot theaters in middelgrote provinciesteden met 
een verzorgingsgebied van vergelijkbare omvang. De achterliggende gedachte was dat het 
publiek in grootstedelijk gebied anders van karakter is dan daarbuiten (een groter aantal hoger 
opgeleiden, met meer ervaring met kunst en cultuur, met meer ervaring met bijzondere 
theatergebouwen in het buitenland etcetera) en de keuze heeft uit een groter en 
gespecialiseerder kunstaanbod. In de provincie daarentegen is het publiek voor de 
professionele podiumkunsten meer aangewezen op het reguliere schouwburgencircuit, waar de 
programmering in verschillende theaters relatief weinig van elkaar verschilt. Mede daardoor 
was het aannemelijk dat de culturele competenties van deze bezoekers onderling minder van 
elkaar zouden verschillen dan tussen die van bezoekers in verschillende grote steden of die van 
bezoekers in grote steden vergeleken met publiek in kleinere kernen. 
Het gegeven dat dit publiek meer aangewezen is op het reguliere schouwburgencircuit, 
betekent ook dat de keus voor de voorziening in veel gevallen ingegeven wordt door 
pragmatische overwegingen: vaak is de lokale, regionale schouwburg de meest voor de hand 
liggende optie om toneel of dans te zien. Grootstedelijk publiek heeft daarentegen een grotere 
keus aan voorzieningen en het is aannemelijk dat er andere motieven een rol spelen in de keuze 
voor een bepaald theater.  
Op basis van deze overwegingen zijn theaters in de vier grote steden buiten de selectie 
gehouden. Als een gevolg werd ook het aanbod aan ‘belevenistheaters’ uiteraard kleiner. 
Aanvullende criteria waren bovendien dat de voorziening ook minstens al een seizoen in 
gebruik moest zijn en de capaciteit van de zalen vergelijkbaar moest zijn. Er bleven nu drie 
gebouwen over die voldeden aan de genoemde criteria en op basis van hun architectonische 
kenmerken in voldoende mate aan te merken waren als ‘belevenisgebouw’: Stadsschouwburg 
De Harmonie in Leeuwarden, Castellum in Alphen aan den Rijn en Schouwburg het Park in 
Hoorn (theater 1, 2, en 3, in figuur 4.8). Deze groep gebouwen vormt de experimentele groep.  
Om zoveel mogelijk vergelijkingsmateriaal te hebben is er voor gekozen om binnen de 
mogelijkheden van het aanbod zoveel mogelijk producties te selecteren die binnen deze 
blokopzet pasten. Op basis van de seizoensbrochures van de theaters in de experimentele 
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groep, zijn de producties geselecteerd die in seizoen 2006/2007 in alle drie de theaters zouden 
spelen. Daarna is in een groep gebouwen die niet of in mindere mate zogenoemde 
‘belevenisprincipes’ in zich dragen, gezocht naar theaters die dezelfde voorstellingen in hun 
programmering hadden staan. Dit werd gedaan aan de hand van speellijsten van gezelschappen 
en impresariaten. Op basis van deze methode zijn Schouwburg De Lawei in Drachten, Theater- 
en Congrescentrum De Tamboer in Hoogeveen en Theater Geert Teis in Stadskanaal (theater 
4, 5 en 6 in figuur 4.8) geselecteerd: deze drie theaters hadden elk dezelfde drie 
toneelproducties geprogrammeerd (De Stille Kracht, Kentering van een huwelijk en Jeanne 
d’Arc, producties A, B en C in figuur 4.9).  
Omdat verder werd geambieerd om eventuele disciplinespecifieke verschillen in kaart te 
brengen, zijn naast toneel- ook dansproducties in de selectie opgenomen. Er werd een 
productie gevonden die evenals productie A, B en C in de theaters 1, 2 en 3 en 4, 5 en 6 stond 
geprogrammeerd, zijnde Heads or Tales (dansproductie D). Om vergelijkingsmateriaal te 
hebben voor deze dansproductie, werd naar een tweede gezocht. Dit leverde echter 
moeilijkheden op, omdat er geen tweede dansproductie was die naadloos in het tot dan toe 
bestaande design paste.  
Wel werd de productie Myrrh and Cinnamon (dansproductie E) gevonden die in theater 4 
stond geprogrammeerd en daarnaast in twee andere theaters die nog niet in het design waren 
opgenomen: De Goudse Schouwburg en Schouwburg Amphion in Doetinchem (theater 7 en 8 
in figuur 4.9).  
In De Goudse Schouwburg speelde eveneens productie A en B en dansproductie D. In 
Schouwburg Amphion speelden slechts productie A en B, maar op basis van architectonische 
kenmerken bleek deze schouwburg een bijzonder goede kandidaat voor de controlegroep te 
zijn. Op basis daarvan is besloten ook dit theater in het design op te nemen.  
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Figuur 4.9: Onderzoeksdesign publieksonderzoek. 
 productie experimentele groep controlegroep 

toneel 

productie A 
De Stille Kracht 22 

theater 1: De Harmonie23 
theater 2: Castellum24 
theater 3: het Park 25 

theater 4: De Lawei 26 
theater 5: De Tamboer 27 
theater 6: Geert Teis 28 
theater 7: De Goudse Schouwburg 29 
theater 8: Amphion 30 

productie B 
Kentering van een 
huwelijk 31 

theater 1: De Harmonie 
theater 2: Castellum 
theater 3: het Park 

theater 4: De Lawei 
theater 5: De Tamboer 
theater 6: Geert Teis 
theater 7: De Goudse Schouwburg 

theater 8: Amphion 

productie C 
Jeanne d’Arc 32 

theater 1: De Harmonie 
theater 2: Castellum 
theater 3: het Park 

theater 4: De Lawei 
theater 5: De Tamboer 
theater 6: Geert Teis 
______ 
______ 

dans 

productie D 
Heads or Tales 33 

theater 1: De Harmonie 
theater 2: Castellum 
theater 3: het Park 

theater 4: De Lawei 
theater 5: De Tamboer 
theater 6: Geert Teis 
theater 7: De Goudse Schouwburg 
______ 

productie E 
Myrrh and Cinnamon  34 

theater 1: De Harmonie 
theater 2: Castellum 
theater 3: het Park 

theater 4: De Lawei 
______ 
______ 
theater 7: De Goudse Schouwburg 
theater 8: Amphion 

                                                 

22 De Stille Kracht, Hummelinck Stuurman Theaterbureau 
23 Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden 
24 Castellum, Alphen aan den Rijn 
25 Schouwburg het Park, Hoorn 
26 Schouwburg De Lawei, Drachten 
27 Theater- en Congrescentrum De Tamboer, Hoogeveen  
28 Theater Geert Teis, Stadskanaal 
29 De Goudse Schouwburg, Gouda 
30 Schouwburg Amphion, Doetinchem 
31 Kentering van een huwelijk, Impresariaat Wallis 
32 Jeanne d’Arc, NNT 
33 Heads or Tales, NND/Galili Dance 
34 Myrrh and Cinnamon, Club Guy en Roni  
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Figuur 4.9 toont het definitieve design dat op deze wijze tot stand is gekomen. Vergeleken met 
de eerder getoonde blokopzet (figuur 4.8), kent het enkele uitbreidingen om maximale 
vergelijkbaarheid tussen de groepen gebouwen en de producties te bewerkstelligen. Door 
beperkingen in het aanbod aan gebouwen en producties is het design echter niet volledig 
‘symmetrisch’. In hoofdstuk 5 worden de geselecteerde eenheden, zowel de gebouwen als de 
producties, nader beschreven. Bijlage II geeft een overzicht van de speeldata die zijn 
opgenomen in het design. 
 

4.8.1 populatie en steekproef  
De populatie wordt omschreven als: de bezoekers van 15 jaar en ouder van productie A, B, C, 
D of E, in theater 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8. De omvang van de populatie is op basis van de 
kaartverkoopgegevens bepaald en deze bestond uit 14373 onderzoekseenheden. Uit deze 
populatie is een steekproef getrokken; alle bezoekers is zonder onderscheid gevraagd om aan 
het onderzoek mee te werken. Bezoekers werden in het theater zelf gevraagd om 
adresgegevens en/of e-mailadres achter te laten op een deelnamekaart, zodat ze vervolgens 
benaderd zouden kunnen worden.35 Of de onderzoekseenheden ook daadwerkelijk in de 
steekproef terecht zijn gekomen, is echter niet volledig willekeurig, maar werd bepaald door de 
bereidheid van de bezoekers om mee te werken en hun adresgegevens te verstrekken. Met de 
verzamelde informatie konden 6747 enquêtes naar steekproefeenheden verstuurd worden.36 De 
steekproeffractie komt daarmee op 1 op de 2,13, wat betekent dat 46,94% van de populatie in 
de steekproef terecht is gekomen.37 
                                                 

35 Zie voor een gedetailleerde beschrijving  van de methode paragraaf 4.8. 
36 Dit getal kan grofweg als uitgangspunt worden genomen om de omvang van de steekproef te bepalen, maar is niet 
exact. Er werden 1372 enquêtes per post verstuurd. In totaal werden er naar schatting 5375 e-mails verstuurd. Omdat de e-
mail bestemd kon zijn voor één of twee steekproefeenheden (in het geval van partners die een e-mailadres delen) is het 
lastig om exact te bepalen voor hoeveel onderzoekseenheden de enquête bestemd was. Als uitgegaan wordt van de 
hypothetische situatie dat elke e-mail gelijk staat aan één steekproefeenheid, bestaat de steekproef uit 6747 (1372 + 5375) 
eenheden. Zie ook paragraaf 4.8.5. 
37 Hele paragraaf met behulp van Leeflang en van Rooy, Leerboek marketing, 1995 en Billiet en Waege, Een 
samenleving onderzocht, 2003.  
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4.8.2 representativiteit van de steekproef 
De theaters en producties in het design zijn niet noodzakelijkerwijs representatief voor het 
veld. De theatergebouwen zijn op basis van architectonische kenmerken38 ingedeeld in de 
experimentele of de controlegroep. Het design beoogt deze twee groepen met elkaar te kunnen 
vergelijken. Hoewel de gebouwen stuk voor stuk uniek zijn, is de verwachting dat de theaters 
binnen de eigen groep (experimentele of controlegroep) een bepaalde samenhang vertonen in 
de manier waarop ze worden ervaren. Dit betekent echter nog niet dat de experimentele groep 
of de controlegroep aangewezen kan worden als representatief voor ‘belevenisgebouwen’ of 
‘niet-belevenisgebouwen’.  
Ook de geselecteerde producties zijn niet aan te merken als representatief voor het toneel- en 
dansaanbod in de Nederlandse schouwburg, maar zijn met het oog op vergelijkbaarheid als 
blokvariabele in het design opgenomen. Omdat het gaat om een klein aantal producties uit een 
veel groter toneel- en dansaanbod die ook nog eens redelijk specifiek van aard zijn, is het 
publiek dat bij deze producties aanwezig was, naar verwachting evenmin representatief voor 
‘toneelpubliek’ of ‘danspubliek’ in het algemeen. 
Aan het design ligt wel de aanname ten grondslag dat de publiekssamenstelling bij 
voorstellingen van dezelfde productie, hoewel elders opgevoerd, van vergelijkbare aard is en 
de persoonskenmerken van de respondenten dus ook. In de enquête zijn vragen over geslacht, 
leeftijd, opleidingsniveau en de bezoekfrequentie van zowel podiumkunsten als toneel- of 
dansvoorstellingen opgenomen. Voor elke productie kan dus worden nagegaan in hoeverre de 
publiekssamenstelling bij verschillende voorstellingen overeenkomt of verschilt. Op deze 
manier kan worden bepaald of een vergelijking tussen de voorstellingen van verschillende 
producties op basis van de publiekskenmerken gerechtvaardigd is.  
Een ander vraagstuk betreft de representativiteit van de steekproef voor de populatie (de 
bezoekers die aanwezig waren bij de voorstellingen). Het is echter moeilijk om de 
representativiteit van de steekproef te bepalen, omdat er geen exacte gegevens beschikbaar zijn 
over zowel de hele populatie als over de steekproefeenheden. Van de steekproefeenheden zijn 

                                                 

38 Zie paragraaf 4.7 voor andere, aanvullende criteria die zijn gehanteerd. 
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immers alleen de (e-mailgegevens en/of) adresgegevens bekend. De representativiteit van de 
uiteindelijke respons ten opzichte van de populatie is echter belangrijker dan die van de 
steekproef ten opzichte van de populatie en van de respondenten is wel een aantal relevante 
persoonskenmerken bekend. Het probleem dat exacte gegevens over de populatie om de 
respons tegen af te zetten ontbreken, blijft echter bestaan.  
Dit is niet helemaal onoverkomelijk omdat er wordt aangenomen dat de populatie, met name 
de deelpopulaties (publiek van een bepaalde productie), relatief homogeen is/zijn. Ook de 
omvang van de steekproef en de respons bieden uitkomst. Met het groter worden van de 
steekproef, wordt ook de kans dat het steekproefgemiddelde (heel) dicht bij het 
populatiegemiddelde ligt groter. Dit wordt ook wel de wet van de grote getallen genoemd.39 In 
dit onderzoek is geprobeerd om zoveel mogelijk bezoekers deel te laten nemen aan het 
onderzoek met het resultaat dat 4402 bezoekers een vragenlijst hebben ingevuld.40 De eerste 
zorg is om te bepalen in hoeverre de mogelijkheden tot vergelijking binnen het design overeind 
blijven. Op basis hiervan kunnen namelijk uitspraken worden gedaan over de invloed van het 
theatergebouw op de theaterbeleving bij publieksgroepen met bepaalde persoonskenmerken. 
Ook kan nagegaan worden of bepaalde persoonskenmerken, bijvoorbeeld leeftijd, van invloed 
zijn op de relatie tussen het gebouw en de theaterbeleving.  
 

4.9 Methode 
 

4.9.1 publieksbenadering 
Vanwege de lengte van de enquête en de wens om zo minimaal mogelijk inbreuk te maken op 
het theaterbezoek, is er voor gekozen om bij de voorstellingen zelf enkel de e-mail of 
adresgegevens van de bezoekers te verzamelen. Met deze gegevens kon de volgende dag een 
enquête worden toegestuurd. De vragenlijst is opgenomen in bijlage III. Voor elke voorstelling 
werd een ‘rode box-team’ samengesteld dat bestond uit de onderzoeker en een of meerdere 

                                                 

39 Billiet en Waege, Een samenleving onderzocht, 193. 
40 Zie voor de respons paragraaf 4.9.8. 
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assistenten, afhankelijk van de omvang van het te benaderen publiek. De leden van dit team 
waren voor het publiek herkenbaar door een naamkaartje met de afbeelding van de rode boxen 
die werden gebruikt om de deelnamekaarten in te verzamelen. Bovendien waren de leden in de 
meeste gevallen gekleed in iets roods. In elk theater werd op de daarvoor meest geschikte 
plaats, vaak vlak na de garderobe of bij de toegang naar de foyer, de bezoekers een 
deelnamekaart aangeboden. De teamleden gaven bij deze kaart een korte uitleg over het 
onderzoek en vroegen de bezoekers of zij bereid waren om in de week volgend op de 
voorstelling een enquête over hun theaterbezoek in te vullen. De bezoekers werd verzocht hun 
e-mailadres of eventueel een postadres in vullen op de deelnamekaart en deze weer in te 
leveren. Er werd ook nadrukkelijk vermeld dat er vrijkaarten werden verloot onder de 
deelnemers aan het onderzoek. Bezoekers werden gestimuleerd om de deelnamekaarten al voor 
aanvang van de voorstelling en anders in de pauze in te leveren. Na afloop van de voorstelling 
werd de vetrekkende bezoekers bij de uitgang gevraagd of zij reeds hun kaart hadden 
ingeleverd.  
 

4.9.2 responsverhogende maatregelen  
In de gehanteerde methode is er bewust voor gekozen om geen centrale aankondiging te doen 
in de foyer om zo weinig mogelijk inbreuk te maken op het theaterbezoek. In plaats daarvan 
werden individuele bezoekers of een groepje bezoekers (in de meeste gevallen twee bezoekers 
tegelijkertijd) persoonlijk aangesproken met het verzoek tot deelname aan het onderzoek. De 
verwachting was dat door deze persoonlijke benadering bezoekers eerder geneigd zouden zijn 
om deel te nemen, dan bij een minder persoonlijke benadering. Sommige bezoekers maakten 
gebruik van deze persoonlijke benadering om de teamleden vragen te stellen over het 
onderzoek, de promotie of studierichting en de te winnen vrijkaarten. Een belangrijk deel van 
de bezoekers voelde zich aangespoord om al voor aanvang van de voorstelling de kaart in te 
vullen. De deelnamekaart zelf bevatte naast een verzoek tot deelname en ruimte voor het 
invullen van de adresgegevens, informatie over de te winnen vrijkaarten en de namen van 
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zowel de onderzoeker, als de directeur van het betreffende theater.41 Bovendien was het logo 
van het betreffende theater afgebeeld.42 Op deze manier werd benadrukt dat het onderzoek een 
specifieke relatie had met het betreffende theater en in samenwerking werd uitgevoerd. De 
rode boxen die werden gebruikt om de deelnamekaarten in te verzamelen, stonden opgesteld 
bij de ingang, in de foyer en in sommige gevallen bij de garderobe. In de buurt van de boxen, 
werden posters op A3-formaat met een oproep tot deelname opgehangen.43    
Een van de belangrijkste responsverhogende maatregelen was de verloting van vrijkaarten 
onder  bezoekers die de enquête volledig invulden. Per voorstelling werden vijf respondenten 
geselecteerd die elk twee vrijkaarten wonnen. In overleg met een marketingmedewerker of de 
theaterdirecteur van de betreffende schouwburg werd een drietal of viertal44 voorstellingen 
geselecteerd waarvoor de winnaars vrijkaarten konden reserveren. De winnaars kregen 
vervolgens per e-mail of per brief persoonlijk bericht. In het contact met het publiek bleken de 
te winnen vrijkaarten voor velen een belangrijke stimulerende factor te zijn om mee te doen, 
terwijl anderen juist aangaven mee te doen om de onderzoeker en/of de schouwburg ter wille 
te zijn. Bij die laatste groep speelden de vrijkaarten geen rol.  

                                                 

41 De hoofdtekst van de deelnamekaart luidde: ‚Geachte bezoeker, dit theater doet mee aan een onderzoek van de 
Rijksuniversiteit Groningen. Wij vragen of u in de komende week een vragenlijst in wilt vullen over uw bezoek van 
vanavond. Als u uw e-mail adres op de achterkant van deze kaart invult, ontvangt u een e-mail met daarin de toegang tot 
de vragenlijst. Deze kunt u heel eenvoudig online invullen. Onder de bezoekers van vanavond die de enquête invullen, 
worden 5 keer 2 gratis kaarten verloot. De schouwburg selecteert hiervoor een aantal interessante voorstellingen waar u 
uit kunt kiezen.‛ Hieronder stonden de naam en e-mail van de onderzoeker en de naam van de directeur van het 
betreffende theater. In grotere letters bovenaan de kaart was te lezen: ‚Nog een keer naar het theater? Maak kans op gratis 
kaarten!!‛ En onderaan de kaart: ‚Vul de achterkant van deze kaart in en lever deze vanavond nog in. Lever ook de niet-
ingevulde kaart weer in indien u niet wenst deel te nemen.‛  
42 Op de deelnamekaarten die in Gouda werden gebruikt stond niet de naam van de directrice vermeld en was ook niet het 
logo van de Goudse schouwburg opgenomen. De directie gaf de voorkeur aan de tekst ‘met medewerking van de Goudse 
schouwburg’.  
43 De posters bevatten een afbeelding van de gebruikte rode box met daaronder de tekst: ‚Nog een keer naar het theater? 
Maak kans op gratis kaarten!! Deponeer uw deelnamekaart in de rode box.‛ 
44 In enkele gevallen kon gekozen worden uit twee of juist een beduidend groter aantal voorstellingen.  
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Bezoekers werd verzocht per persoon een deelnamekaart in te vullen, tenzij zij een (e-mail) 
adres deelden met hun partner. Er werd benadrukt dat het ging om de individuele 
theaterervaring en dat het daarom van belang was om per persoon een enquête in te vullen. De 
deelnamekaart bood ruimte voor het invullen van meerdere enquêtes, bestemd voor hetzelfde 
adres.  
Sommige bezoekers gaven aan dat zij misschien niet zulke geschikte respondenten waren 
omdat zij nog niet eerder in het betreffende theater waren geweest of zeiden ‘geen verstand’ te 
hebben van toneel of dans. In die gevallen werd uitgelegd dat zij wel degelijk belangrijke 
respondenten zouden zijn en hen gevraagd om toch deel te nemen. 
Naarmate het onderzoek vorderde, kwam het steeds vaker voor dat bezoekers aangaven naar 
aanleiding van een eerdere voorstelling de vragenlijst al te hebben ingevuld. In enkele gevallen 
bleken bezoekers naar de voorstelling te komen met eerder gewonnen vrijkaarten. Aan deze 
bezoekers werd uitgelegd dat het ging om een bezoekspecifieke ervaring en hun werd 
gevraagd om nogmaals deel te nemen. Een deel van hen deed dit graag, anderen vonden het 
eenmalig invullen van de enquête voldoende.45 
    

4.9.3 factoren van invloed op het publieksbereik 
Het rode box-team bestond uit twee tot vier teamleden, afhankelijk van de publieksomvang bij 
de verschillende voorstellingen die kon variëren van 7346 tot 84847 personen. Het grootste deel 
van het publiek arriveerde over het algemeen in het half uur voor aanvang van de voorstelling. 
Bij de voorstellingen met een grote publieksomvang betekende dit dat grote groepen mensen 
tegelijkertijd het gebouw betraden. De uitleg bij de deelnamekaart werd in die gevallen tot een 
minimum beperkt en soms zelfs noodgedwongen teruggebracht tot alleen het uitdelen van de 

                                                 

45 Onder het totaal van de potentiële respondenten die via e-mail een enquête wilden ontvangen waren er in ieder geval 
151 respondenten die bij een tweede voorstelling een deelnamekaart hebben ingevuld. Daarnaast was er een onbekend 
klein aantal respondenten dat voor een tweede (of derde) keer een deelnamekaart met een postadres heeft ingeleverd. 
46 DansClick in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden.  
47 Kentering van een huwelijk in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. 
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kaarten. Toch is niet te voorkomen geweest dat sommige bezoekers geen deelnamekaart 
hebben ontvangen.  
Bij de voorstellingen met een kleiner publiek kon daarentegen aan elke individuele bezoeker 
meer tijd worden besteed, wat de betrokkenheid van het publiek verhoogde. Uit de reacties 
blijkt over het algemeen dat hoe kleiner de publieksomvang, hoe groter verhoudingsgewijs het 
aantal bezoekers dat heeft aangegeven een enquête in te willen vullen. Daarnaast blijkt dat de 
(tevens kleinere) publieken van Myrrh and Cinnamon  , Heads or Tales en tot op zekere hoogte 
Jeanne d’Arc, een grotere bereidheid hebben getoond om een deelnamekaart in te vullen.48 Bij 
een aantal voorstellingen werd een inleiding gehouden,49 waardoor een deel van het publiek 
reeds voor aanvang van de inleiding kon worden benaderd. Dit verlaagde de druk op de 
teamleden vlak voor de voorstelling en verhoogde het bereik van het overige publiek.  
Indien de voorstelling een pauze had, waren de teamleden in de foyer aanwezig om kaarten te 
verzamelen en eventuele vragen te beantwoorden. Wanneer de deelnamekaarten druk werden 
ingevuld en ingeleverd, bracht dat vaak het overige publiek ertoe de kaart nog eens te bekijken 
en eventueel in te vullen. Ook bracht dit bezoekers die voor aanvang van de voorstelling 
onverhoopt geen kaart hadden ontvangen, ertoe om te informeren naar het nut van de kaart. In 
andere gevallen stimuleerde het rondlopen van de teamleden door de foyer, bezoekers om de 
kaart in te vullen.  
Als de voorstelling geen pauze had, was dat een complicerende factor omdat dan na afloop van 
de voorstelling nog een groot deel van de kaarten ingeleverd moest worden. Bij de uitgang(en) 
stonden altijd teamleden klaar met een rode box. Over het algemeen waren mensen niet snel 
                                                 

48 De voorstellingen waarbij meer dan 60% van de bezoekers heeft aangegeven een vragenlijst in te willen vullen hadden 
een publieksomvang van tussen de 75 en 209 bezoekers, zijnde drie voorstellingen van Myrrh and Cinnamon, één van 
Heads or Tales en één van Jeanne d’Arc. De voorstellingen waarbij minder dan 40% heeft aangegeven een vragenlijst te 
willen invullen hadden een publieksomvang van tussen de 470 en 848 bezoekers, zijnde vier voorstellingen van Kentering 
van een huwelijk en één voorstelling van De Stille Kracht. 
49 Er werden inleidingen gehouden bij de voorstellingen van De Stille Kracht in Alphen aan den Rijn, Doetinchem, 
Hoogeveen, Stadskanaal en Gouda, bij de voorstellingen van Kentering van een huwelijk in Doetinchem, Stadskanaal en 
Gouda, bij alle voorstellingen van Jeanne d’Arc (in Leeuwarden, Alphen aan den Rijn, Hoorn, Drachten, Hoogeveen en 
Stadskanaal) en bij de voorstellingen van Heads or Tales in Hoorn, Drachten en Stadskanaal.  
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geneigd om bij het verlaten van het theater alsnog een kaart in te vullen, ook al waren zij wel 
geïnteresseerd. Meestal was men op dat moment te druk met het vinden van de jas en elkaar, 
en was er in de menigte te weinig rust om de kaart in te vullen. Ondanks de rode boxen bij de 
uitgang vergat toch nog een aantal mensen de kaart in te leveren (af te leiden uit de kaarten die 
achteraf per post naar de onderzoeker werden toegestuurd en de ontvangen mails hierover).  
Wanneer er na de voorstelling gelegenheid was om in het theater na te zitten, wachtte het rode 
box-team eerst totdat de grootste stroom bezoekers de uitgang was gepasseerd, voordat een 
ronde werd gemaakt door de foyer. Nazittende bezoekers werd dan gevraagd of zij nog een 
deelnamekaart hadden die ze graag wilden inleveren. Deze methode bood bovendien nog de 
mogelijkheid om bezoekers wat langer te woord te staan, twijfelaars over de streep te trekken 
en eventueel nog nieuwe deelnamekaarten te verstrekken.  
 

4.9.4 factoren van invloed op deelname 
Medewerkers van het theater, het gezelschap of het impresariaat, niet-Nederlands sprekende 
bezoekers en kinderen onder de 15 jaar, waren uitgesloten van deelname aan het onderzoek. 
Bij een dansvoorstelling in Doetinchem, waar een derde van het publiek bestond uit jonge 
leerlingen van een balletschool, viel hierdoor een groot deel van het publiek af. Naast deze 
formele persoonskenmerken, is er een aantal andere factoren te noemen waardoor bezoekers 
niet konden of niet wensten deel te nemen.  
Hoewel werd benadrukt dat het ging om de individuele theaterervaring en dat het daarom van 
belang was om per persoon een enquête in te vullen, gaven echtparen en andere stellen vaak 
aan dat een van hen de vragenlijst zou invullen. Vooral mannen gaven vaak aan dat dat ‘meer 
wat voor hun partner was’. De opmerking dat deelname door beide partners tweemaal zoveel 
kans opleverde op de te winnen vrijkaarten, kon daar in sommige gevallen nog wel 
verandering in brengen.  
Een deel van het publiek gaf aan een hekel te hebben aan enquêtes in het algemeen of geen 
enquête te willen invullen over hun theaterbezoek. Andere toeschouwers hadden al zo vaak 
enquêtes ingevuld dat ze er geen interesse meer in hadden. Met name in Hoorn gaven 
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bezoekers aan al meerdere malen deel te hebben genomen aan publieksonderzoeken. Sommige 
bezoekers zeiden te weinig tijd te hebben of al eerdere beloftes te hebben gedaan over het 
invullen van een enquête die nog steeds moesten worden nagekomen. Anderzijds waren er ook 
bezoekers die enthousiast de deelnamekaart opnieuw invulden en aangaven op de hoogte te 
zijn van de procedure.  
Daarnaast is er een aantal persoonsgebonden factoren te noemen waardoor bezoekers juist wel 
besloten deel te nemen. De meeste bezoekers reageerden positief op de persoonlijke en 
vriendelijke benadering en wilden het rode box-team graag ter wille zijn. Sommige bezoekers 
lieten weten een specifieke interesse in het onderzoek te hebben en wilden weten wanneer de 
uitkomsten bekend zouden zijn of waar meer informatie te vinden was. Een enkeling liet weten 
zelf gepromoveerd te zijn of in hun omgeving met (promotie)onderzoek te maken te hebben, 
waardoor zij graag een bijdrage aan het onderhavige onderzoek wilden leveren. Daarnaast 
werden veel bezoekers positief gestimuleerd door de kans op het winnen van vrijkaarten. Een 
andere motivatie tot deelname was het hebben van een sterke positieve of negatieve mening 
over het theatergebouw of de voorstelling. De enquête werd dan gezien als een mogelijkheid 
om het (on)genoegen te uiten.  
 

4.9.5 dataverzameling 
Met de op deze wijze verzamelde adresgegevens kon de volgende dag een enquête aan de 
potentiële respondenten worden gestuurd. Het grootste deel van de adressen bestond uit e-
mailadressen. Deze adressen werden ingevoerd in een online-enquêtesysteem, waarbij per 
adres een gebruiker werd aangemaakt die een uniek respondentnummer kreeg. Tevens werd 
voor elke gebruiker bepaald of hij/zij een toneelenquête of een dansenquête zou moeten 
ontvangen en werd er een e-mail aan deze gebruiker gekoppeld waarin werd gerefereerd aan de 
betreffende voorstelling in de betreffende schouwburg.  
Vervolgens werd via het systeem de betreffende e-mail naar de gebruiker verstuurd. Deze e-
mail bevatte het verzoek tot deelname aan het onderzoek door de vragenlijst binnen een week 
na ontvangst van de mail in te vullen. Er werd nogmaals gevraagd om, indien de voorstelling 
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met een partner was bezocht, beiden de enquête in te vullen. Indien het ging om de voorstelling 
van DansClick, werd de respondent verzocht om bij beantwoording van de vragen over de 
voorstelling, het stuk van voor de pauze, zijnde Myrrh and Cinnamon in gedachten te nemen. 
Naast een korte toelichting op de vragenlijst en informatie over de te winnen vrijkaarten, 
bevatte de mail een link waarmee de ontvanger op de startpagina van de online-enquête terecht 
kwam.  
Op deze persoonlijke startpagina werd de betreffende gebruiker onder vermelding van diens 
naam (indien beschikbaar) en e-mailadres welkom geheten. Tevens was hier een ‘partnerlink’ 
beschikbaar voor het geval de enquête reeds was ingevuld door een van de ontvangers. Door 
de partnerlink aan te klikken maakte het systeem een nieuw respondentnummer aan, waar de 
door de partner gegeven antwoorden aan werden gekoppeld.  
Vanaf de startpagina kon worden doorgeklikt naar de vragen. Zodra een respondent naar de 
volgende pagina ging, sloeg het systeem de tussenresultaten op. Op deze manier zijn ook de 
antwoorden verzameld van respondenten die om welke reden dan ook de enquête niet volledig 
hebben ingevuld. Indien een respondent een vraag oversloeg en naar de volgende pagina ging, 
verscheen er een bericht in beeld met de vraag of men wilde doorgaan of de overgeslagen 
vra(a)g(en) alsnog wilde invullen. Hoewel de respondent dus gewezen werd op het mogelijk 
onbedoeld overslaan van vragen, was dat wel mogelijk. Alleen bij de vraag waar de 
waarderingscijfers voor de voorstelling, het theatergebouw en de avond als geheel moesten 
worden gegeven, kon niet worden doorgegaan zonder een cijfer in te vullen. Na circa vier 
dagen tot een week na versturing van de e-mail, werd naar alle gebruikers die de enquête nog 
niet hadden geopend, een herinneringsmail gestuurd. Hierin werd de gebruiker verzocht de 
enquête alsnog in te vullen.  
Potentiële respondenten die een postadres hadden opgegeven, ontvingen de vragenlijst op 
papier over het algemeen binnen twee of drie dagen na de voorstelling thuis. In de 
begeleidende brief werd dezelfde informatie verstrekt als aan de internetgebruikers, alleen kon 
nu gebruik worden gemaakt van een bijgesloten retourenvelop. Anders dan bij de online-
enquête, was er geen mogelijkheid om uit te sluiten dat respondenten bij het invullen van de 

http://www.dansclick.nl/index.php?id=34


M.L. Wilders                                                    Hoofdstuk 4                                               Publieksonderzoek 

 211 

enquête de waarderingscijfers voor de voorstelling, het theatergebouw en/of de avond als 
geheel over zouden slaan. Daarnaast namen sommige respondenten meer ruimte voor de 
antwoorden op de open vragen, waar in de online-enquête een limiet van 250 karakters per 
vraag aan was gesteld.  
 

4.9.6 uitval van steekproefeenheden 
Bij het gebruik van het online-enquêtesysteem konden zich kleine problemen voordoen die 
hebben geresulteerd in het niet aankomen van de e-mail of het niet of deels invullen van de 
vragenlijst. In sommige gevallen was het vermelde e-mailadres op de deelnamekaart moeilijk 
leesbaar. In veel gevallen kon aan de hand van de opgegeven naam het adres worden geraden. 
Bij twijfel werd er een e-mail naar beide mogelijke adressen gestuurd.  
Door het snel groeiende aantal gebruikers van het online-enquêtesysteem, raakte op een aantal 
momenten de server overbelast, waarna nieuwe serverruimte vrijgemaakt moest worden om 
het systeem naar behoren te laten verlopen. Hier hebben steekproefeenheden hinder van 
ondervonden, doordat zij de startpagina niet konden openen, of doordat het systeem erg 
langzaam werd waardoor nieuwe pagina’s te traag werden geladen. De steekproefeenheden die 
hier melding van maakten via een e-mail, werd verzocht op een later tijdstip alsnog een poging 
te wagen.  
Ook bleek een aantal respondenten problemen te ondervinden met het invullen van de 
rapportcijfers voor de voorstelling, het theatergebouw en de avond als geheel. Indien geen 
cijfer achter de komma werd ingevuld, accepteerde het systeem het gegeven cijfer niet, 
waardoor niet verder gegaan kon worden. Middels een korte uitleg en het verzoek het nog eens 
te proberen kon dit in veel gevallen worden opgelost.  
Naast bovenstaande problemen van praktische aard, kwamen er veel reacties op de lengte van 
de vragenlijst. Veel respondenten lieten weten de vragenlijst weliswaar volledig te hebben 
ingevuld, maar deze wel als ‘iets te uitgebreid’, ‘te lang’ of ‘veel te lang’ te hebben ervaren. 
Uiteraard waren er ook steekproefeenheden die lieten weten geen tijd te hebben om de 
vragenlijst in te vullen of er wel aan te zijn begonnen, maar halverwege te zijn gestopt.  
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4.9.7 dataverwerking 
Twee weken na elke voorstelling zijn aan de hand van de respondentnummers de numerieke 
resultaten voor de betreffende voorstelling uit het systeem opgehaald en opgeslagen. De 
alfanumerieke resultaten konden in het online-enquêtesysteem apart opgevraagd en opgeslagen 
worden. Het systeem heeft per respondent hetzelfde respondentnummer voor zowel de 
alfanumerieke resultaten als de numerieke resultaten toegewezen. 
De tekstbestanden met de numerieke resultaten werden vervolgens in SPPS ingelezen in het 
daarvoor gemaakte gegevensbestand. In eerste instantie werd voor elke voorstelling een apart 
bestand gemaakt. In een later stadium zijn de voorstellingen samengevoegd tot een 
totaalbestand per productie, vervolgens is een totaalbestand voor de toneelproducties en een 
totaalbestand voor de dansproducties gemaakt en tot slot is een bestand gecreëerd met daarin 
alle waarnemingen. Door deze gefaseerde werkwijze was het eenvoudiger om tussentijds 
eventuele fouten of ontbrekende waarden op te sporen. Niet-bestaande codes kwamen in de 
antwoorden logischerwijze niet voor, omdat de gegevens via het online-enquêtesysteem waren 
verkregen.  
Door in eerste instantie de resultaten per voorstelling op te slaan, konden ontbrekende of 
twijfelachtige coderingen voor de bezochte productie of de locatie worden opgespoord. Alle 
waarnemingen in hetzelfde bestand dienden namelijk dezelfde codering voor deze variabelen 
te hebben. Voor de waarnemingen met een ontbrekende code op (een van) deze variabelen kon 
aan de hand van de verzonden e-mail worden bepaald bij welke voorstelling de respondent 
aanwezig was geweest en wat de juiste codering had moeten zijn. De correcte coderingen zijn 
in voorkomende gevallen ingevoerd. Voor de waarnemingen met een afwijkende code werd 
getracht aan de hand van de alfanumerieke resultaten duidelijkheid te verkrijgen. In sommige 
gevallen werd uit het antwoord op de open vragen of opmerkingen inderdaad duidelijk waar en 
bij welke productie de respondent aanwezig was geweest. Indien hier geen uitsluitsel over 
werd bereikt werd de betreffende waarneming als twijfelachtig aangewezen en verwijderd.50  

                                                 

50 Hoewel het mogelijk was dat een respondent door te snel te klikken per ongeluk de verkeerde productie of plaats 
aanklikte en de rest van de gegeven antwoorden serieus gaf, was niet uit te sluiten dat de enquete werd ‘doorgeklikt’. Een 
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De per post binnengekomen enquêtes moesten handmatig worden ingevoerd. De enquêtes zijn 
eerst op voorstelling gesorteerd en vervolgens per voorstelling ingevoerd. Om fouten in de 
codering te voorkomen is hiervoor het online-enquêtesysteem gebruikt. Daarbij werd een lijst 
met respondentnummers bijgehouden die door het systeem aan de enquêtes was toegewezen; 
de nummers werden op de enquête genoteerd. Op deze manier kon een bepaalde enquête altijd 
weer in het systeem worden teruggevonden.  
In het systeem was een aantal beveiligingen opgenomen die de postenquêtes uiteraard niet 
kenden. Zo was het in de postenquête mogelijk om de rapportcijfers voor de voorstelling, het 
theatergebouw en/of de avond als geheel over te slaan. Indien er geen rapportcijfer was 
gegeven, werd een 0,0 ingevoerd. In de betreffende gegevensbestanden is vervolgens het cijfer 
0,0 veranderd in de codering voor een missing.  
Daarnaast was het in de postenquête mogelijk om bij meerkeuzevragen en bij de gebruikte 6-
puntschaal meerdere antwoordopties te selecteren. Indien op de 6-puntschaal alle rondjes 
waren aangekruist werd de vraag aangemerkt als missing. Indien er drie rondjes waren 
ingevuld werd het middelste als geldig antwoord gekozen. Bij twee ingevulde rondjes werd 
gekozen voor het meest conservatieve antwoord, dus het antwoord dat het dichtst bij het 
midden lag. Indien het derde en vierde rondje waren gekozen werd er gedobbeld zodat de 
codering 3 en 4 evenveel kans hadden om als geldig antwoord te worden geselecteerd.  
De vraag of de respondent een recensie had gelezen en in welke krant, was een 
meerkeuzevraag. Indien er meerdere antwoordopties werden gekozen (vaak een landelijk 
dagblad en een regionaal dagblad), is het eerste antwoord in de rij geselecteerd. Bij geslacht 
waren in sommige gevallen zowel de optie man als vrouw ingevuld, veelal vergezeld van een 
opmerking dat een stel de enquête gezamenlijk had ingevuld. Vaak werden dan ook twee 
leeftijden gegeven (bijvoorbeeld man 65 jaar en vrouw 63 jaar). Ook in deze gevallen werd 
gedobbeld en gekozen voor een van de twee individuen.  

                                                                                                                                                         

andere mogelijkheid was dat iemand dezelfde productie in twee verschillende theaters had bezocht en de enquête invulde 
nav een ander bezoek dan waarvoor de e-mail was verstuurd.  



 214 

Vervolgens zijn ook deze resultaten per voorstelling uit het systeem opgevraagd en 
opgeslagen. Voordat de verschillende bestanden zijn samengevoegd is eerst in elk bestand een 
extra variabele aangemaakt die aangeeft of de waarneming online of per post is verkregen. 
Voordat het totaalbestand voor de toneelproducties is samengevoegd met het totaalbestand 
voor de dansproducties zijn deze eerst gesynchroniseerd. Voor de variabelen die in de toneel- 
en dansenquête voor verschillende vragen stonden, zijn nieuwe labels gemaakt waarin beide 
vragen zijn opgenomen.  
 

4.9.8 respons 
In totaal werden er naar schatting 5375 e-mails verstuurd. Omdat de e-mail bestemd kon zijn 
voor een of twee steekproefeenheden (in het geval van partners die een mailadres delen) is het 
lastig om exact te bepalen hoe groot de steekproef is. Het resultaat van de 5375 verstuurde e-
mails, is dat er 3452 online-enquêtes zijn ingevuld. Als uitgegaan wordt van de hypothetische 
situatie dat elke e-mail gelijk staat aan een steekproefeenheid, betekent dit dat een 
responspercentage van 64,2% is gehaald. Er werd een kleiner aantal enquêtes (1372) per post 
verstuurd, waarvan 950 enquêtes ingevuld retour kwamen. Afgezet tegen de steekproef komt 
dit neer op een respons van 69,2 %. In totaal zijn er dus 4402 enquêtes ingevuld. Dit staat 
gelijk aan 30,6% van de populatie.51 In tabel 4.10 is per productie en theater het percentage van 
het publiek dat een enquête heeft ingevuld, weergegeven. 
Bij de voorstellingen van Myrrh and Cinnamon  en Jeanne d’Arc lag de deelname het hoogst. 
Respectievelijk 37,7% en 37,4 % van het publiek van Myrrh and Cinnamon en Jeanne d’Arc 
heeft een enquête ingevuld. Bij de voorstellingen van Heads or Tales en De Stille Kracht heeft 

                                                 

51 Van twee respondenten is onbekend waar de voorstelling is bezocht, waardoor het totaal op 4400 komt. Van één 
respondent is onbekend welke productie is bezocht, waardoor het totaal van de producties op 4399 ligt. Het 
deelnamepercentage ligt zowel bij 4399 als bij 4400 of 4402 ingevulde enquêtes op 30,6%.  
16,3% van de online-enquêtes en 16,3% van de postenquêtes is gedeeltelijk ingevuld. Het gaat hier om een redelijk 
nauwkeurige schatting die is gemaakt op basis van aantallen die met de hand zijn bijgehouden. De overige enquêtes zijn 
volledig of vrijwel volledig ingevuld. Bij de bespreking van de resultaten wordt in de tabellen met n aangegeven over 
hoeveel waarnemingen het in de betreffende situatie gaat.  
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respectievelijk 32,2% en 31,4% van het aanwezige publiek een enquête ingevuld. De deelname 
bij de voorstellingen van Kentering van een huwelijk (25,6%) blijft iets achter bij de andere 
producties. De verklaring hiervoor is te vinden in de omvang van het publiek bij de 
voorstellingen van Kentering van een huwelijk. In paragraaf 4.9.3 is hier al aandacht aan 
besteed.  
 
Tabel 4.10: Absolute aantallen en percentage van het publiek dat een enquête heeft 
ingevuld. 
 
theater productie 

Stille 
Kracht 

Kentering Jeanne 
d’Arc 

Heads or 
Tales 

Myrrh and 
Cinnamon   

totaal 

n % n % n % n % n % n % 
De Harmonie 204 30,5 221 26,1 123 31,4 143 36,6 27 37,0 719 30,3 
Castellum 123 26,1 102 21,7 62 36,7 108 29,6 36 32,1 431 27,1 
Het Park 199 25,8 176 21,2 183 35,9 55 29,7 35 46,7 648 27,3 
De Lawei 128 35,5 228 33,9 190 39,8 85 30,2 28 37,3 659 35,3 
De Tamboer 196 40,0 105 27,4 115 55,0 113 40,4 - - 530 38,9 
Geert Teis 148 33,9 105 24,5 103 32,2 103 25,5 - - 459 28,9 
De Goudse 
schouwburg 

278 35,2 184 24,3 - - 52 37,7 58 43,0 572 31,4 

Amphion 194 28,2 166 25,9 - - - - 22 28,9 382 27,2 
totaal 1470 31,4 1288 25,6 776 37,4 659 32,2 206 37,7 4400 30,6 
 
24,0% van de totale populatie heeft online een enquête ingevuld, terwijl 6,6% van de populatie 
gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om per post een enquête in te zenden. Van de 4402 
ingevulde enquêtes is 78,4% online en 21,6% per post binnengekomen (zie tabel 4.11). 
Per productie en theater kon de verhouding tussen de online en per post gerealiseerde respons 
echter nogal verschillen. De gemiddelde leeftijd bij De Stille Kracht en Kentering van een 
huwelijk lag beduidend hoger dan bij de andere producties.52 Dit heeft zich geuit in een 
verhoogde deelname per post: respectievelijk 23,8% en 26,9%. Ook per theater zijn er enige 
                                                 

52 Zie voor de gemiddelde leeftijden hoofdstuk 6. 
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verschillen. Zo gaf in Alphen aan den Rijn slechts 10,7% van de respondenten de voorkeur aan 
post boven e-mail, terwijl van het publiek in Hoogeveen 29,2% van de enquêtes per post 
binnenkwam. 
 
Tabel 4.11: Verhouding tussen onlinepost (o) en papieren post (p) in de gerealiseerde 
respons. 
 
theater productie 

Stille 
Kracht 

Kentering Jeanne 
d’Arc 

Heads or 
Tales 

Myrrh and 
Cinnamon   

totaal 

%o %p %o %p %o %p %o %p %o %p %o %p 
De Harmonie 78,9 21,1 79,6 20,4 78,9 21,1 93,0 7,0 92,6 7,4 82,5 17,5 
Castellum 87,0 13,0 87,3 12,7 95,2 4,8 93,5 6,5 80,6 19,4 89,3 10,7 
Het Park 78,9 21,1 71,0 29,0 89,1 10,9 74,5 25,5 97,1 2,9 80,2 19,8 
De Lawei 62,5 37,5 66,7 33,3 87,4 12,6 82,4 17,6 92,9 7,1 75,0 25,0 
De Tamboer 66,8 33,2 58,1 41,9 81,7 18,3 77,9 22,1 - - 70,8 29,2 
Geert Teis 75,7 24,3 79,0 21,0 64,1 35,9 82,5 17,5 - - 75,4 24,6 
De Goudse 
schouwburg 

82,7 17,3 73,9 26,1 - - 80,8 19,2 91,4 8,6 80,6 19,4 

Amphion 73,2 26,8 71,7 28,3 - - - - 68,2 31,8 72,3 27,7 
totaal 76,2 23,8 73,1 26,9 83,1 16,9 85,0 15,0 88,3 11,7 78,4 21,6 
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HOOFDSTUK 5  
HET CORPUS 
 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komt het gekozen corpus aan de orde. Het eerste deel is gewijd aan de 
theatergebouwen waar het publieksonderzoek is uitgevoerd. Allereerst worden de theaters 
besproken die zich in de experimentele groep bevinden (De Harmonie, Castellum en het Park). 
Aan de hand van de planvorming en het Programma van Eisen wordt inzicht verkregen in het 
beoogde functioneren van het gebouw. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de 
keuze voor de architect tot stand kwam en er volgt een analyse van de gebouwen. Daarnaast 
wordt voor deze gebouwen aangegeven op welke wijze ze voldoen aan de in hoofdstuk 2 
gegeven karakterisering van belevenisarchitectuur en belevenistheaters. Vervolgens wordt een 
beknopte beschrijving gegeven van de gebouwen uit de controlegroep (De Lawei, De 
Tamboer, Geert Teis, de Goudse Schouwburg en Amphion). Deze beschrijving beperkt zich tot 
een korte ontstaansgeschiedenis, het beoogde functioneren en een kenschetsing van de 
architectuur van de gebouwen. Hierbij moet in gedachten worden gehouden dat bij de 
beschrijving is uitgegaan van de situatie zoals deze werd aangetroffen tijdens het 
publieksonderzoek in het seizoen 2006-2007. Inmiddels hebben sommige theaters meer of 
minder ingrijpende wijzigingen ondergaan.1 In het tweede deel van dit hoofdstuk staan de 
geselecteerde producties centraal.  
 
 
 
 
 
 

                                                 

1 Zo is voor Amphion volledige nieuwbouw gepleegd op een nieuwe locatie. Voor De Lawei worden inmiddels 
voorbereidingen getroffen voor ver(nieuw)bouw. De Tamboer heeft een interne restyling ondergaan.  
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5.2 Stadsschouwburg De Harmonie 
 

Architectenbureau: de Architecten Cie, Frits van Dongen  
Opgeleverd: 1995 
Programma: grote, midden en kleine theaterzaal, theatercafé  
Capaciteit: 996 (Aegon zaal), 457 (Friesland Bank zaal), 284 (Deloitte zaal)   
Toneel: lijsttoneel (Aegon zaal en Friesland Bank zaal), vlakke vloer (Deloitte zaal) 
 

5.2.1 voorgeschiedenis en planvorming 
In Leeuwarden werd in 1881 op initiatief van vereniging De Harmonie, opgericht door een 
nieuwe elite van kooplieden en bankiers, schouwburg De Harmonie gerealiseerd.2 In de jaren 
zestig van de twintigste eeuw droeg de vereniging De Harmonie die het gebouw nog altijd 
exploiteerde, het gebouw over aan de gemeente, omdat zij de benodigde investeringen niet kon 
opbrengen. De gemeente ontwikkelde plannen voor grootse uitbreidingen en vernieuwingen. In 
1975 werd een kleine zaal bijgebouwd (het Theater aan het Water) en werden er plannen 
ontwikkeld voor renovatie van de grote schouwburgzaal en nieuwbouw van de toneeltoren en 
artiestenverblijven. Daarnaast zou er een nieuw concertgebouw ingericht worden in de 
voormalige Beurs. De renovatie bleek echter zo kostbaar dat er geen financiële middelen meer 
beschikbaar waren voor een extra concertzaal. De grote zaal werd daarom ook aangewezen als 
de zaal voor het Frysk Orkest. In 1980 werd bovendien het Filmhuis Leeuwarden opgericht dat 
in 1983 de sociëteitszaal betrok; in 1986 werd de sociëteitszaal verbouwd tot filmzaal. In 1989 
bestond er een plan voor een nieuw te bouwen muziekcentrum achter De Harmonie waarin het 
conservatorium en een concertzaal met 800 zitplaatsen voor het Frysk Orkest gehuisvest 
konden worden. Met de bouw van dit muziekcentrum zou De Harmonie zelf ook worden 
aangepakt waarbij onder andere een nieuwe theaterruimte met plaats voor 250 bezoekers 

                                                 

2 Peter Karstkarel, Een nieuwe schouwburg (Leeuwarden, 1991). 
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gerealiseerd zou worden.3 Echter ten gevolge van het Herenakkoord uit 1989, werd het Frysk 
Orkest gedwongen naar Groningen te verhuizen, waar het opging in het Noord Nederlands 
Orkest.4 Tevens verloor Leeuwarden ten gevolge van dit akkoord haar conservatorium. De 
noodzaak voor de bouw van een muziekcentrum voor de huisvesting van het conservatorium 
en een concertzaal verviel hierdoor. In plaats van verbouw van de oude Harmonie dat door de 
reeds talloze verbouwingen aan representativiteit voor culturele, maatschappelijke en 
commerciële functies had ingeboet, koos de gemeente nu voor nieuwbouw. De allure en 
uitstraling die de gemeente Leeuwarden in het gebouw wilde terugzien hing niet alleen samen 
met de primaire (culturele) functie van De Harmonie, maar ook met de representativiteit van 
het gebouw die van belang werd geacht voor commerciële uitbating. Deze beoogde 
commerciële functies werden niet alleen onmisbaar bevonden voor een succesvolle exploitatie 
van De Harmonie zelf (zoals blijkt uit een beleidsnota van De Harmonie),5 maar werden tevens 
als kans en voorwaarde gezien voor de economische doorgroeimogelijkheden van Leeuwarden 
en de regio, zo blijkt uit het rapport ‚Congresfunctie stadsschouwburg Leeuwarden: twee 
vliegen in één klap‛. In dit rapport wordt betoogd dat met de bouw van een nieuwe 
stadsschouwburg dat naar verwachting een van de meest karakteristieke gebouwen van 
Leeuwarden zou worden, niet alleen de kans werd geboden de culturele infrastructuur te 
verbeteren, maar tevens de sociaal-economische.  

 
 

                                                 

3 Gemeente Leeuwarden, Jaarboek Leeuwarden (Leeuwarden, 1989), 51-55 en H. Heijdeman, Bouwplannen Harmonie 
en Westerkerk; een toelichting (Leeuwarden, 1989). 
4 Het Herenakkoord is de in 1989 gesloten overeenkomst tussen de provincies Friesland en Groningen en het Rijk die in 
de taakverdeling inzake de voorzieningenstructuur voorzag. Deze bestond uit: A. De fusie tussen het Frysk Orkest met het 
Noordelijk Filharmonisch Orkest in het Noord Nederlands Orkest met Groningen als standplaats. B. De overplaatsing van 
het conservatorium in Leeuwarden en de beeldende kunstenaarsopleiding Vredeman de Vries van Leeuwarden naar 
Groningen. C. De overplaatsing en concentratie van het HBO-Landbouwonderwijs van Groningen naar Leeuwarden. D. 
Extra gelden voor Leeuwarden voor de vernieuwing van De Harmonie en het museum Het Princessehof. 
5 Stadsschouwburg De Harmonie, De nieuwbouw van het bedrijf. Beleidsnota Stadsschouwburg De Harmonie, 
Leeuwarden, juni 1993. 



 220 

5.2.2 architectenselectie en Programma van Eisen 
In 1990 nodigde de gemeente Leeuwarden een aantal architectenbureaus uit om een presentatie 
van hun werk toe te sturen. In overleg tussen de opgerichte stuurgroep en projectgroep, de 
projectleider, het bestuur en de directeur van De Harmonie en stadsarchitect Heijdeman kwam 
een lijst met een architectenselectie tot stand. Aandachtspunt bij de selectie was of de architect 
vrij recent een schouwburg en/of muziekzaal had ontworpen en of hij/zij geacht werd een 
project te ontwikkelen dat veel uitstraling zou hebben. De selectie bestond uit de volgende 
architectenbureaus: de Architecten Cie, Benthem en Crouwel, Gunner Daan, De Gruyter 
Architecten Ingenieurs, Ingenieurs- en Architectenassociatie Enschede, Van Mourik-
Vermeulen, Kraayvanger Architecten en Quist. De stuurgroep en de projectgroep deden de 
aanbeveling aan de gemeente Leeuwarden om opdracht te verlenen aan de Architecten Cie.6 
Zowel Frits van Dongen als Pi de Bruijn werd gevraagd een planontwerp te maken. Het 
Programma van Eisen omvatte:  

 Een grote zaal voor ca. 900 bezoekers met een multifunctioneel karakter (geschikt 
voor theater, concerten en commerciële activiteiten); 

 een middelgrote zaal voor ca. 450 bezoekers met eveneens een multifunctioneel 
karakter; 

 een kleine zaal voor ca. 250 bezoekers voor theater en commerciële activiteiten;  
 een filmhuis van ca. 100 m²; 
 twee congres/vergaderzalen van in totaal ca. 500 m²; 
 een theatercafé met een capaciteit voor ca. 100 personen; 
 foyers, garderobes, toiletten, keuken, artiestenruimten, kleedkamer, werkplaatsen, 

personeelsruimten, bergingen et cetera.7 
Met betrekking tot de architectonische waarde van het ontwerp stelde de gemeente 
Leeuwarden in het Programma van Eisen: ‚De Harmonie is ten zeerste gebaat bij de bouw van 

                                                 

6 Gemeente Leeuwarden, Nieuwbouw Stadsschouwburg de Harmonie, Leeuwarden, 17 juni 1990. 
7 Gemeente Leeuwarden, brief van de Dienst Bestuurszaken aan de Architecten Cie, Leeuwarden, 5 juli 1990. 
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een theatercomplex dat allure en uitstraling bezit.‛8 Tijdens de ontwerpperiode werd de 
Architecten Cie tijdelijk opgedeeld in twee kampen waarbij Pi de Bruijn en Frits van Dongen 
elk met een eigen team in stilzwijgen hun plannen ontwikkelden. Met betrekking tot een 125 
jaar oude plataan die zich op de kavel bevond en behouden moest worden, kozen de 
architecten ieder een andere invalshoek. De Bruijn trachtte in zijn ontwerp om de benodigde 
oppervlakte van 12.000 m² te stapelen op het terrein van 4.000 m² en daarbij op redelijke 
afstand te blijven van de boom. Van Dongen daarentegen liet een haalbaarheidsonderzoek 
uitvoeren naar de mogelijkheid tot verplaatsing van de boom en liet zijn ontwerp vergezeld 
gaan van een rapport dat de verplaatsbaarheid van de plataan aantoonde. Dit zou bekostigd 
worden uit de besparingen die zouden worden gerealiseerd ten opzichte van een ontwerp 
waarin om de boom heen gebouwd zou worden. Deze vondst en de helderheid die hij hierdoor 
in zijn ontwerp kon brengen, leverde Van Dongen de opdracht op. In een later stadium, bij het 
bouwrijp maken van het terrein, bleek echter dat de wortels van de plataan om oude 
funderingsresten heen waren gegroeid, waardoor de boom alsnog verloren ging. Ter 
compensatie werd uit het bouwbudget de aanplant van twintig platanen van vijf jaar oud 
(samen toch een eeuw oud) bekostigd.9  

 
5.2.3 situering op de kavel en relatie met de omgeving  

De locatie van de oude en dus ook de nieuwe Harmonie was een lastige en bijzondere tegelijk. 
De kavel lag aan de lengtezijden ingesloten tussen het Ruiterskwartier, een belangrijke 
verkeersader die om het historische centrum heen loopt en het Zaailand, een rustig 
woongebied. Aan de korte zijden lag de kavel ingesloten tussen de Westerstadsgracht en het 
Harmonieplein, dat een parkeerbestemming heeft. De locatie lag zeer centraal in de stad vlak 
tegen het historisch centrum aan en slechts gescheiden door het gerechtsgebouw van het 
belangrijkste stadsplein: het Zaailand. Hoewel centraal gelegen was er geen sprake van een erg 

                                                 

8 Frits van Dongen, ontwerppresentatie voor de Harmonie Leeuwarden, Amsterdam, 4 september 1990 
9 Arthur Wortmann, ‚Feest in de foyer. Stadsschouwburg in Leeuwarden van Frits van Dongen,‛ in: Archis, juni 1995, 
18, 22. 
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representatieve locatie. Het parkeerplein was rommelig en onooglijk en grensde aan de 
achterkant van het gerechtsgebouw. Bovendien was en is het Ruiterskwartier dat leidt naar 
stadsplein het Zaailand een drukke weg, terwijl de straat het Zaailand onderdeel van een zeer 
rustig woonblokje is. Om het volledige Programma van Eisen te kunnen realiseren moest Van 
Dongen zelfs bij uitbreiding in de hoogte en een verdichting van functies vrijwel het volledige 
kavel tussen Ruiterskwartier, Harmonieplein, Zaailand en Westerstadsgracht benutten. Ten 
opzichte van de oude Harmonie betekende dit een doortrekking van het bouwvolume van de 
nieuwe Harmonie richting Westerkade.  
Oorspronkelijk zou De Harmonie aan het Zaailand worden gerealiseerd maar omdat de 
gemeente de grond niet op tijd vrij zou krijgen werd gekozen voor de locatie van de oude 
Harmonie. Dit leverde een andere lastige eis in het Programma van Eisen op: de gemeente 
wenste dat de entree zo dicht mogelijk bij het Zaailand kwam te liggen. Op basis van 
verschillende studies kwam Van Dongen tot de conclusie dat de entree juist helemaal aan de 
andere kant van de locatie zou moeten komen te liggen, op de hoek van het Ruiterskwartier en 
de Westerstadsgracht.10     
De tegenstellingen in de karakteristieken van de verschillende zijden van de kavel hebben Van 
Dongen ertoe bewogen om een duidelijke voor- en achterzijde aan zijn ontwerp te geven die 
qua vorm en materiaalgebruik duidelijk van elkaar verschillen. De hoofdingang is gelegen aan 
de drukke verkeersader, terwijl de service-ingang aan het Zaailand ligt. Overeenkomstig is de 
voorzijde, waarachter zich de theaters, foyers, café- en congresruimten bevinden, afgedekt met 
een glazen schil die overdag het verkeersgewoel weerspiegelt en ’s avonds de voorbijganger 
een blik op de drukte in het theater gunt. De achterzijde daarentegen is een gesloten wand, 
opgetrokken uit rode baksteen die refereert aan de gebruikte materialen in het woonbuurtje 
erachter. De glazen schil aan de noordzijde wordt onderbroken door de twee toneeltorens en 
een plectrumvormig volume met de entree daar waar de verkeersader de bocht om het centrum 

                                                 

10 Fred Feddes en Allard Jolles, Frits van Dongen. Designing for Culture/Bouwen aan Cultuur (Rotterdam: 010 
Publishers, 2006), 24.  



M.L. Wilders                                                         Hoofdstuk 5                                                      Het Corpus 

 223 

heen maakt. De foyers bieden logischerwijze uitzicht op het water, waardoor ook dit aspect 
van de locatie optimaal benut is.  
 

5.2.4 ruimtelijke organisatie en architectonisch concept  
Over het uitgangspunt van het gebouw en het gevolg voor de plattegrond zegt Van Dongen 
zelf:  
 

Het uitgangspunt bij dit gebouw is niet zozeer de vermeende allure maar het 
theaterkarakter. Het gebouw als (stedelijk) dekor als translucente kijkdoos, 
als interne organisatie van kleur, materiaal en beweging  van geluid, ruimte, 
trappen en mensen. Een feestelijke illusie die slechts werkelijkheid kan 
worden door een heldere functionele organisatie van samenstellende 
onderdelen en zo kan voldoen aan de tweeledige doelstelling: cultuur en 
commercie. (…) Het programma van eisen (…) (heeft) in samenhang met de 
directe stedelijke omgeving (…) geresulteerd in een programmatische 
zonering.11 

 
Aan de Zaailandzijde loopt over de gehele lengterichting van het gebouw (ca. 103 meter) een 
servicezone van 10 meter breed waaraan de bedrijfsingangen en de laad- en losplaatsen zijn 
gesitueerd. In de strook, die in verticale richting over alle verdiepingen wordt doorgezet, 
bevinden zich alle servicevoorzieningen zoals artiestenfoyers, kantoorruimten, horeca, 
bergingen, zijtonelen, liften en noodtrappenhuizen. Aan deze strook grenst een foyer en 
zalenzone van 22 meter breed. In dit deel van het gebouw zijn de foyers en zalen gesitueerd, 
gestapeld over de begane grond en twee verdiepingen. Deze zone wordt aan beide zijden 
geflankeerd door trappen, waarvan één grenst aan de servicezone en de andere direct aan de 
transparante voorgevel. Loodrecht op de lengtezonering staat een dwarszonering. Deze zorgt 
ervoor dat de zaalvolumes over de volle 40 meter breedte van het gebouw van elkaar 

                                                 

11 Van Dongen, ontwerppresentatie voor de Harmonie Leeuwarden. 
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gescheiden worden door 3 meter brede geluidsbuffers waarin constructieve elementen, 
sanitaire voorzieningen, installaties en regie- en belichtingscabines zijn ondergebracht.  
Naast de drie zalen die zich in het hoofdvolume bevinden zijn twee vergaderzalen in het 
plectrum gerealiseerd. De multifunctionele theaterzalen zijn (elk in eigen volumes) trapsgewijs 
achter elkaar gelegd: de grote zaal (920 stoelen) aan de oostzijde (Harmoniepleinzijde), de 
middelgrote zaal (450 stoelen) in het midden en de kleine zaal (350 stoelen) aan de 
Westerstadsgrachtzijde. Door de middenzaal en kleine zaal op te tillen ontstond er plaats voor 
een ruime hoofdfoyer op de begane grond. De grote zaal, geschikt voor symfonische muziek, 
opera en toneel, is te bereiken via deze foyer die zich direct achter de ingang bevindt. De foyer 
is ingericht als een theaterruimte waarin de bezoeker zich in het centrum van de belangstelling 
waant tussen een decor van gouden zuilen, een glinsterende zwart-parelmoeren vloer en een 
zalmkleurige Stucco Anticowand. Het is duidelijk dat Van Dongen het hele gebouw heeft 
opgevat als theater waardoor niet alleen de zalen, maar ook de overige ruimten en het 
exterieur, theater uitstralen. Over het interieur zegt Van Dongen: ‚De verschillende 
hoogteniveaus van zalen en foyers, de ‘waterval’ van trappen en foyervormen creëren een 
dynamische feestelijke ruimte en een fascinerend zicht op de Westerstadsgracht en –singel.‛12 
In de foyer bevinden zich twee dalende trappen die naar de verdiepte, schuin gesitueerde 
garderobe leiden. Het idee hierachter is dat de bezoeker na binnenkomst afdaalt in de 
langgerekte garderobe en na afgifte van zijn/haar jas aan de andere kant via de trap weer 
omhoog loopt en in het midden van de foyer staat. ‚Door logistieke en theatrale middelen te 
combineren wilden we ook van de garderobe een feest maken.‛13 
De grote zaal is te bereiken via een boogvormige decorachtige houten afscheiding waarin 
tevens de toiletten verwerkt zijn. Het podium met zijtoneel en achtertonelen is geplaatst in een 
apart volume dat boven het hoofdvolume uitsteekt en is ruimer en hoger dan de zaal en de 
toneelschacht. De middelgrote zaal bevindt zich op de tweede verdieping en is te bereiken via 
de 4 meter brede trappen aan weerszijden van de hoofdfoyer op de begane grond. Deze zaal, 

                                                 

12 Van Dongen, ontwerppresentatie voor de Harmonie Leeuwarden. 
13 Feddes en Jolles, Frits van Dongen. Designing for Culture/Bouwen aan Cultuur, 26. 
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die ten opzichte van de begane grond 5 meter is opgetild, heeft een ruim toneel met een 
toneeltoren die het hoofdvolume doorboort en erboven uitsteekt. Hier is het mogelijk om naast 
kamermuziek en toneel, popconcerten te programmeren doordat er extra geluidsisolerende 
maatregelen zijn getroffen en doordat de stoelen verwijderd kunnen worden. De zaal biedt dan 
ruimte voor 1000 tot 1200 toeschouwers. Aan deze zaal grenst de tweede, ovale foyer die 
vanuit de hoogte uitzicht biedt op het water. De foyer wordt eveneens gebruikt door de 
bezoekers van de kleine zaal. De kleine zaal is een black box bestemd voor experimenteel 
toneel en ligt nog weer een niveau hoger dan de middelgrote zaal. Ook de kleine zaal is te 
bereiken via de langszij gelegen trappen die zich als watervallen van het hoogste niveau tot aan 
de begane grond naar beneden lijken te storten. Alle zalen hebben een zodanig 
multifunctioneel karakter dat ze alle op een flexibele en gevarieerde wijze te gebruiken zijn 
voor zowel culturele als commerciële, besloten als publieke activiteiten. In de zalen kunnen 
toneel, opera, operette, cabaret, dans, mime, literaire optredens, grote concerten, kamermuziek, 
oftewel vrijwel alle podiumkunsten worden geprogrammeerd. Tegelijkertijd is het gebouw 
ontworpen om allerlei commerciële activiteiten zoals recepties, beurzen, feesten, shows, 
vergaderingen en congressen mogelijk te maken. Hiervoor kunnen hele zalen of foyers ingezet 
worden, maar ook kunnen de grote ruimten in kleinere compartimenten opgedeeld worden.14  
In het exterieur wordt de theatersfeer opgeroepen door het speelse plectrum dat met rood 
(theaterkleur bij uitstek) stucwerk is bekleed en de matglazen gevel die op een aantal plaatsen 
geperforeerd is met helder glas. Achter de gevel bevindt zich direct de hoofdfoyer en de trap 
die naar de zalen voert. ’s Avonds schijnt het licht van de foyer door naar buiten en krijgt de 
voorbijganger zicht op bewegingen op de trap en de gebeurtenissen in het gebouw; andersom 
hebben de bezoekers van De Harmonie zicht op de stad. Het gebouw gaat op deze manier een 
nadrukkelijke relatie aan met haar omgeving.  
 

Omdat we er weinig geld voor hadden, besloten we de luxe en de 
feestelijkheid van het theater als metafoor te gebruiken. Alle 

                                                 

14 Karstkarel, Een nieuwe schouwburg. 
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karakteristieken van het theater komen aan bod. Een waterval van trappen. 
De theaterkleuren goud, rood en purper. Translucente gevels die van het 
theater een spektakel maken van zien en gezien worden.15  

 
5.2.5 belevenisaspecten  

De in hoofdstuk 2 gepresenteerde belevenisaspecten zijn in De Harmonie duidelijk herkenbaar. 
De gemeente Leeuwarden vroeg in het Programma van Eisen voor De Harmonie om een 
gebouw met allure en uitstraling (zie paragraaf 5.2.2). Frits van Dongen heeft dit ingevuld door 
de luxe en feestelijkheid van het theater zelf als uitgangspunt te nemen. Deze feestelijkheid uit 
zich in de gekozen materialen en kleuren die gezamenlijk een rijke en theatrale sfeer teweeg 
brengen: de gouden zuilen, een zwart glinsterende vloer, een zalmkleurige wand, opvallende 
trappen die het effect van een waterval teweegbrengen en de plaatsing van coulissen in de 
foyer. De rijke kleuren worden afgewisseld met het gebruik van licht hout, staal en gesatineerd 
glas, dat een moderne maar toch warme uitstraling heeft. In de grote zaal trekken de grote 
dramatisch golvende balkons de aandacht. De rode stoelen creëren een typische theatersfeer. 
Zeer verrassend zijn de gezandstraalde autoruiten aan de wanden die fungeren als 
lichtornamenten en akoestische panelen tegelijkertijd. Daarnaast wordt in het hele gebouw 
gebruik gemaakt van sfeervolle en theatrale verlichting in verschillende kleuren, waarmee 
onder andere de wanden theatraal worden aangelicht. Op de plek van de verdiepte garderobe 
wordt de zwarte vloer in de foyer onderbroken door een brede strook van verlicht glas dat het 
effect heeft van een catwalk waarover de bezoekers zich bewegen. Het theatercafé is 
gesitueerd rondom een felblauw gekleurd object dat de hoogte in schiet tot op de verdieping 
daarboven en waaraan de ronde vloer van de tweede foyer hangt. Modern en zacht meubilair in 
de vorm van banken en zitmeubels die de bezoekers uitnodigen om plaats te nemen en het spel 
om hun heen gade te slaan wordt afgewisseld met kunstzinnig vormgegeven statafels en 
strakkere tafels en stoelen in het theatercafé. De sensatie van het kijken en bekeken-worden is 

                                                 

15 Feddes en Jolles, Frits van Dongen. Designing for Culture/Bouwen aan Cultuur, 24. 
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gerealiseerd door de glazen gevel met daarachter de foyers en trappen. Het plectrum in felrode 
stuc benadrukt van de entree en maakt deze theatraal, communicatief maar ook toegankelijk. 
De slimme organisatie van het gebouw maakt het overzichtelijk, terwijl er toch steeds iets 
nieuws te ontdekken valt in onverwachte doorkijkjes, de uitzichten op verschillende posities op 
de metershoge trappen langs de gevels en vanuit de ene naar de andere foyer. Er is veel 
aandacht besteed aan de detaillering, waardoor het esthetische karakter van het theater 
optimaal tot zijn recht komt. 
 

5.3 Castellum 
 
Architectenbureau: Kraaijvanger Urbis, Dirk Jan Postel  
Opgeleverd: 2005 
Programma: grote en kleine theaterzaal, 3 bioscoopzalen, restaurant, theatercafé en 

         autonome horeca  
Capaciteit: 749 (Variantzaal), 279 (Rabozaal)  
Toneel: lijsttoneel (Variantzaal), vlakke vloer (Rabozaal) 
 

5.3.1 planvorming en architectenselectie 
In de jaren negentig maakte Alphen aan den Rijn een snelle groei door en werd begonnen met 
planvorming voor de realisatie van een stadshart met volwaardige stedelijke voorzieningen. In 
1996 werd door de gemeente een Masterplan Stadshart gelanceerd. Daarin werden drie 
hoofddoelstellingen voor het stadscentrum van Alphen aan den Rijn geformuleerd: het 
versterken van de centrumpositie van Alphen aan den Rijn, het vergroten van de 
multifunctionaliteit van het centrum en het bevorderen van de leefbaarheid van het centrum.16 
Een belangrijk onderdeel in het Masterplan was de ontwikkeling van het Rijnplein, waaraan 
woningen, winkels en een grote publiekstrekker in de vorm van een theater-/bioscoopcomplex 

                                                 

16 Bureau Bouwcoördinatie Nederland, Theater-bioscoopcomplex Alphen aan den Rijn. Programma van Eisen, 31 juli 
1998, 5.  
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zouden worden gerealiseerd. Dit plein zou het centrale ontmoetingspunt van Alphen aan den 
Rijn moeten worden dat de Hoge en Lage Zijde, gelegen aan beide zijden van de Rijn, met 
elkaar zou verbinden.17  
In 1997 werd een aantal studies uitgevoerd naar de aanpak en de haalbaarheid van een 
culturele functie in het stadshart.18 In 1998 ging de gemeente middels een Europese 
Aanbesteding daadwerkelijk van start met de architectenselectie. Hierop schreven 28 bureaus 
zich in en na een eerste selectie op basis van harde criteria bleven hier 23 bureaus van over.19 
Deze bureaus werden door een selectiecommissie20 beoordeeld op hun stedenbouwkundige, 
architectonische, functionele, procesmatige en financiële kwaliteit.21 Zes bureaus werden 
geselecteerd: Architectuurstudio Herman Hertzberger, Atelier Pro, Kraaijvanger Urbis, de 

                                                 

17 Gemeente Alphen aan den Rijn, Werken aan Alpen aan den Rijn. Stadshart 2005, Alphen aan den Rijn, 2005, 11, 12. 
18 Door BBN (Bureau Bouwcoördinatie Nederland) werden een Plan van Aanpak voor de definitiefase en een 
haalbaarheidstudie naar een commerciële/culturele formule uitgevoerd. Daarnaast werd een marktonderzoek onder de 
bevolking van Alphen aan den Rijn uitgevoerd (door LAgroup ism NIPO). Zie Bureau Bouwcoördinatie Nederland, 
Programma van Eisen, 5. 
19 Deze eerste selectie werd gedaan door het begeleidende adviesbureau Bureau Bouwcoördinatie Nederland. Onder de 
harde criteria werden verstaan: de volledigheid van de inzending, het voldoen aan een aantal minimumeisen met 
betrekking tot de financiële positie van het bureau en aspecten die van invloed zouden kunnen zijn op de proceskwaliteit, 
en of het bureau vergelijkbare projecten (gedefinieerd als (semi-)openbare gebouwen met een complexe structuur, grote 
bezoekersstromen, zaalfuncties en bij voorkeur bioscoop en/of theaterfaciliteiten) had gerealiseerd. Zie Bureau 
Bouwcoördinatie Nederland, Project Theater/bioscoopcomplex Alphen aan den Rijn, notitie nr. 004. Architectenselectie, 
selectie op harde en zachte criteria, 27 juli 1998, 1. 
20 Deze commissie bestond uit zes leden: Emeritus hoogleraar en voormalig decaan van de Faculteit Bouwkunde TU 
Delft prof. ir. J. van Tol, coördinerend architect van het Stadshart Gunnar Daan, de deelprojectleider theater, een lid 
namens de projectontwikkelaar en twee leden namens Bureau Bouwcoördinatie Nederland.    
21 Onder stedenbouwkundige kwaliteit werd verstaan: opvatting, kwaliteit van vergelijkbare projecten m.b.t inpassing in 
de omgeving en effect op de omgeving en omgang met schaal en maat. Onder architectonische kwaliteit werd verstaan: 
opvatting, stijlkenmerken, sculpturale kwaliteit, uitstraling exterieur, belevingswaarde interieur, materiaalgebruik, 
kleurgebruik en detaillering. Onder functionele kwaliteit werd verstaan: waardering van vergelijkbare projecten met 
betrekking tot structuur, routing, toegankelijkheid voor het publiek en bespeelbaarheid voor artiesten. Onder 
proceskwaliteit werd verstaan: specifieke ervaring met theaters en/of bioscopen, capaciteit van het bureau, 
orderportefeuille, visie op communicatie met opdrachtgever en visie op samenwerking met derden. Onder financiële 
kwaliteit werd verstaan: kostenniveau gerealiseerde werken en ervaring met kostenbewust ontwerpen.  
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Architecten Cie, Mecanoo architecten en VHP.22 De bureaus werden uitgenodigd om voor een 
commissie belast met de eindselectie zichzelf te presenteren en hun visie op de opgave te 
geven, vergezeld van een offerte op basis van een werkomschrijving.23 Ter voorbereiding 
daarop was inmiddels een Programma van Eisen opgesteld. De Commissie Eindselectie koos 
op basis van de presentaties voor Kraaijvanger Urbis vanwege  
 

de zorgvuldige omgang met de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de 
weldoordachte benadering van de opgave. Daarbij is binnen het bureau veel 
kennis aanwezig over de bouw en het functioneren van theaters. Bovendien 
heeft de commissie een groot vertrouwen in de persoon van de architect, de 
heer Postel. 

 

Daarnaast bleef de offerte van Kraaijvanger Urbis binnen budget.  Op geruime afstand ging de 
voorkeur van de commissie uit naar Architectuurstudio Herman Hertzberger en Atelier Pro.24 
Naar aanleiding van deze uitslag werd een aantal door Kraaijvanger Urbis gerealiseerde 
referentieprojecten bezocht. Deze bezoeken bevestigden de voorkeur van de commissie, 
waarmee de definitieve architectenkeuze op Kraaijvanger Urbis viel.25    
 
 
 

                                                 

22 Bureau Bouwcoördinatie Nederland, Architectenselectie, selectie op harde en zachte criteria, 2.  
23 Bureau Bouwcoördinatie Nederland, Project Theater/bioscoopcomplex Alphen aan den Rijn, notitie nr. 005. 
Architectenselectie, eindselectie, 15 september 1998, 1, 2. 
24 Bureau Bouwcoördinatie Nederland, notitie nr. 005. Architectenselectie, eindselectie, 2. De Commissie Eindselectie 
bestond uit de zes leden die zitting hadden in de commissie die de voorselectie had uitgevoerd, aangevuld met een aantal 
nieuwe leden: de coördinerend wethouder, de projectwethouder, verschillende fractievertegenwoordigers uit de 
Gemeenteraad, een stedenbouwkundige van de gemeente Alphen aan den Rijn, een medewerker van het projectbureau 
Stadshart en de directeur van Stadstheater Zoetermeer.  
25 Gemeente Alphen aan den Rijn, Besluitformulier. Architectenselectie Theater/bioscoopcomplex, Alphen aan den Rijn, 
25 september 1998.  
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5.3.2 van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp 
Vanaf eind 1998 werd door Dirk Jan Postel aan het ontwerp voor Castellum gewerkt, zoals het 
nieuwe complex zou gaan heten. Na diverse schetsontwerpen in december 1999 resulteerde 
zijn inspanning in het Voorlopig Ontwerp. Uit de financiële onderbouwing bleek echter dat 
hoewel het ontwerp paste binnen de financiële randvoorwaarden die waren gesteld door de 
gemeente, het ontwerp wel een verschuiving van de exploitatielasten naar de stichtingskosten 
met zich meebracht. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft daarop in februari 
2000 de architect verzocht om aan te geven welke wijzigingen in het ontwerp nodig zouden 
zijn om het wel in overeenstemming te brengen met de gebudgetteerde stichtingskosten.26 
Uitgangspunt voor eventuele wijzingen was dat het ontwerp moest blijven voldoen aan het 
Programma van Eisen en de overige gestelde randvoorwaarden. De aanpassingen werden 
gezocht in het verkleinen van het bouwvolume en een bezuiniging op vormgeving en 
materiaal. Enkele maatregelen die werden voorgesteld waren om de laad- en losruimte niet 
volledig inpandig te maken, de toneeltoren te verkleinen en/of deze niet volledig te integreren 
in het gebouw, de ronde vormgeving in het exterieur te vervangen door rechte lijnen en/of 
zowel in het exterieur als interieur goedkopere materialen te gebruiken. De voorgestelde 
wijzigingen hadden weliswaar tot gevolg dat de stichtingskosten naar beneden zouden worden 
gebracht, maar dat de exploitatiekosten hoger zouden uitvallen. Hierdoor zouden de 
aanpassingen uiteindelijk geen financieel voordeel opleveren, terwijl de uitstraling van het 
gebouw wel duidelijk af zou nemen.27 Er werd daarom besloten om het Voorlopig Ontwerp 
ongewijzigd vast te stellen, wat in juni 2000 ten slotte gebeurde. In het jaar daarop werd het 
ontwerp verder uitgewerkt en in april 2001 kon het Definitief Ontwerp ter besluitvorming 
worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 28   
 
                                                 

26 Gemeente Alphen aan den Rijn, Deelprojectgroep theater-/bioscoopcomplex. Het Voorlopig Ontwerp van het Theater-
/bioscoopcomplex. Notitie behorend bij besluitformulier 2000/2569, Alphen aan den Rijn, 22 mei 2000, 2. 
27 Ibid., 2, 3. 
28 Gemeente Alphen aan den Rijn, Deelprojectgroep theater-/bioscoopcomplex. Het Definitief Ontwerp van het Theater-
/bioscoopcomplex. Notitie behorend bij besluitformulier 2001/5514, Alphen aan den Rijn, april 2001, 4. 
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5.3.3 Programma van Eisen 
In het Programma van Eisen uit 1998 werden een theater-, bioscoop-, en horecafunctie 
beschreven die op een locatie van circa 2000 m2 gerealiseerd zouden moeten worden.29 Voor 
de theaterfunctie werd gekozen voor een grote en een kleine zaal om daarmee een brede 
theaterprogrammering te kunnen realiseren. De voorziening zou geschikt moeten zijn voor 
cabaret, musical, moderne en populaire muziek, amusementstoneel, klassieke muziek, opera, 
operette, kindervoorstellingen, repertoire toneel, muziektheater, klassiek ballet, shows en 
moderne dans, met uitzondering van grootschalige evenementen. Daarnaast zouden de zalen 
gebruikt moeten kunnen worden voor filmvertoningen en congressen en de kleine zaal 
bovendien voor recepties, feesten en dergelijke.30 De grote zaal met orkestbak zou een 
capaciteit van 700, liefst 750 stoelen moeten hebben.31 Uiteindelijk werden 750 stoelen 
inclusief orkestbak gerealiseerd.32 In het Programma van Eisen werd geopteerd voor een 
amfitheatrische opstelling met een balkon om de afstand tot het toneel en de zichtlijnen te 
beperken. Uitgangspunt was dat de grote zaal een intiem karakter zou krijgen waarbij de 
toeschouwers elkaar konden zien. Daarbij zou ook bij een kleine bezetting de zaal een gevulde 
indruk moeten maken. De rijbreedte zou afgestemd moeten worden op de meest gebruikelijke 
10 tot 12 meter brede producties, hoewel de toneelopening 12 à 14 meter breed zou zijn. De 
hoogte van de toneelopening werd gesteld op 8 à 9 meter hoogte met een speeldiepte van 15 à 
16 meter. De rijbreedte tussen de looppaden wenste men te beperken tot maximaal dertig 
stoelen.33 Over de bereikte intimiteit en de functionaliteit in het ontwerp licht de architect toe:  

 
Door een goede lay-out van de toegangen is een compacte opzet mogelijk 
met een beperkte dieptemaat. Dit versterkt de intimiteit van de zaal, zoals 

                                                 

29 Bureau Bouwcoördinatie Nederland, Programma van Eisen, 25. 
30 Ibid., 6. 
31 Bureau Bouwcoördinatie Nederland, Programma van Eisen, 11. 
32 Harm Tilman, ‚Kijken en bekeken worden. Theater en bioscoopcomplex Castellum in Alphen aan den Rijn door Dirk 
Jan Postel, Kraaijvanger Urbis,‛ de Architect, september 2005, 60.  
33 Bureau Bouwcoördinatie Nederland, Programma van Eisen, 11, 12. 
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ook de kromming van het balkon en de aanwezigheid van zijbalkons dit 
doen. De zaal heeft op niveau van het toneel een middenpad wat het aantal 
gebruiksmogelijkheden verhoogt en de toegankelijkheid verbetert.34 

 
Voor de kleine vlakke-vloerzaal werd in het Programma van Eisen een capaciteit bepaald van 
250 stoelen op een oplopende en inschuifbare tribune. De nadruk lag hier op de zo kort 
mogelijke afstand tussen het publiek en de spelers en eveneens op het comfort van de stoelen. 
In combinatie met de gewenste speelbreedte werd een zaal van 25 meter lang en 16 meter 
breed voorzien.35 Uiteindelijk werd een capaciteit van 240 stoelen bereikt op een oppervlakte 
van 25 bij 14 meter.36 
Voor de bioscoopfunctie werden twee zalen met een capaciteit van 125 en één zaal met een 
capaciteit van 150 stoelen in het Programma van Eisen opgenomen. Deze filmzalen zouden 
niet al te smal en diep mogen zijn en behalve voor de vertoning van films ook geschikt moeten 
zijn als congresruimte en dergelijke.37 Om de diversiteit tussen de zalen te vergroten kenden de 
bioscoopzalen in het Definitief Ontwerp respectievelijk 108, 126 en 176 zitplaatsen.38 
De foyerruimten dienden een ruimtelijk geheel te vormen, maar moesten bij een kleinere 
bezetting tegelijkertijd een intieme sfeer mogelijk maken. Bovendien zouden de theater- en 
bioscoopfoyers met een capaciteit voor 1350 bezoekers (950 theaterbezoekers en 400 
bioscoopbezoekers) onafhankelijk van elkaar moeten kunnen worden gebruikt.39 In de 
foyerruimten werden zowel vaste afsluitbare buffetten (vier uitgiftepunten voor de grote zaal 
en twee voor de kleine zaal) als aansluitpunten voor mobiele taps geprogrammeerd.40 Naast 
deze publieksruimten voorzag het Programma van Eisen in alle overige benodigde ruimten 

                                                 

34 Dirk Jan Postel, theater bioscoopcomplex Alphen aan den Rijn, inleiding op het Definitief Ontwerp, april 2001. 
35 Bureau Bouwcoördinatie Nederland, Programma van Eisen, 11, 12. 
36 Tilman, ‚Kijken en bekeken worden,‛ 60 en Postel, inleiding op het Definitief Ontwerp. 
37 Bureau Bouwcoördinatie Nederland, Programma van Eisen, 15. 
38 Postel, inleiding op het Definitief Ontwerp. 
39 Bureau Bouwcoördinatie Nederland, Programma van Eisen, 10. 
40 Ibid., 14.  
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zoals de toneeltoren, een artiestenfoyer, een warming-up ruimte voor dansers, kleedkamers, 
een personeelskantine, kassa’s, een receptie- en informatiebalie, kantoorruimten, sanitaire 
voorzieningen, een spoelkeuken, opslag en voorraadruimten, technische werkruimten, 
vergaderruimten, etc.  
 

5.3.4 situering op de kavel en ruimtelijke organisatie  
De kavel was voor realisatie van het uitgebreide programma in feite te klein. Het was dan ook 
niet mogelijk om de belangrijkste programmaonderdelen, de grote zaal, de kleine zaal, de 
expeditie en horeca allemaal op de begane grond te realiseren met behoud van de rooilijn die 
voor het plein was vastgelegd.41 In het Programma van Eisen was bepaald dat in ieder geval de 
autonome horecafuncties en het theatercafé op de begane grond aan de Rijn en de 
Rijnpleinzijde zouden moeten liggen, om zo met de aan de overzijde van het Rijnplein gelegen 
horeca een horecaplein te vormen. Op deze wijze zouden het theatercafé en de autonome 
horeca een dubbele functie vervullen: zij zouden een horecastrip aan het plein en de Rijnzijde 
vormen en zo een bijdrage aan het plein leveren, terwijl ze tegelijkertijd een geheel zouden 
vormen met het theatergebouw.42      
 
Om toch het volledige programma op de kavel te kunnen realiseren heeft Postel functies 
gestapeld en op een slimme wijze de verschillende verdiepingshoogtes van de verschillende 
programmaonderdelen in elkaar gepast. De grote zaal ligt op de begane grond en strekt zich uit 
over verschillende verdiepingen, waarbij de toneeltoren de volle hoogte van het hoofdvolume 
benut. De kleine zaal is opgetild tot boven de expeditie die zich op de begane grond bevindt, 
terwijl de bioscoopzalen in de kelderverdiepingen zijn geplaatst.43  
Naast deze verticale organisatie creëert de toneeltoren in feite een barrière en daarmee een 
horizontale organisatie in het bovengrondse deel van gebouw. Terwijl in het hoofdvolume zich 

                                                 

41 Postel, inleiding op het Definitief Ontwerp. 
42 Bureau Bouwcoördinatie Nederland, Programma van Eisen, 6. 
43 Tilman, ‚Kijken en bekeken worden,‛ 61 en Postel, inleiding op het Definitief Ontwerp. 
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de grote zaal, de toneeltoren en foyerruimte bevinden, zijn in het nevenvolume de expeditie, de 
kleine zaal en de kleine zaal foyer gehuisvest.  
 
Het Programma van Eisen stelde dat het gebouw bereikbaar en toegankelijk, multifunctioneel, 
flexibel en veilig diende te zijn. Vanwege het multifunctionele karakter moest er de nodige 
aandacht besteed worden aan de verschillende verkeersstromen: theater- en 
bioscoopbezoekers, bezoekers van verhuring of horeca, artiesten, medewerkers, 
theatertechniek, theater- en autonome horeca.44 
De verticale organisatie bepaalt grotendeels de routing in het gebouw. Overeenkomstig het 
Programma van Eisen werd gekozen voor een gezamenlijke entree en kassa voor zowel de 
theater- als bioscoopfunctie. Na de kassa scheiden de verschillende publieksgroepen zich: de 
bioscoopbezoekers slaan rechtsaf de trap af naar de kelderverdiepingen, de theaterbezoekers 
lopen voorbij de entree naar een bewaakte theatergarderobe. In het Programma van Eisen werd 
gesteld dat deze ruim genoeg moest zijn om na de voorstelling de jassen in korte tijd weer uit 
te geven. 45   
De ingangen naar de grote zaal liggen direct naast de garderobe op de begane grond en op de 
entresol (split level tussenverdieping), terwijl het balkon van de grote zaal via de tweede 
verdieping is te bereiken. Om zich naar de entresol, eerste of tweede verdieping te begeven 
neemt het publiek het trappenhuis dat zich bevindt in de glazen uitbouw aan de voorgevel van 
het gebouw. Op de entresol bevindt zich een grote foyer aan de pleinzijde, terwijl op de eerste 
verdieping twee foyers aan de oost- en westzijde van het gebouw liggen. Op de tweede 
verdieping bevindt zich nog een foyer aan de Rijnzijde; de ruimte aan de westzijde van de 
grote zaal op deze verdieping is gereserveerd voor kantoren en personeelstoiletten. Alleen op 
de eerste verdieping is een doorsteek mogelijk van het hoofdvolume naar de kleine zaal in het 
nevenvolume aan de achterkant. Vanuit het centrale trappenhuis bereikt de bezoeker via de 
foyer aan de Rijnzijde over een aflopende hellingbaan (‘de golf’) de kleinezaal-foyer en de 

                                                 

44 Bureau Bouwcoördinatie Nederland, Programma van Eisen, 8, 9. 
45 Ibid., 10. 
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sluis die naar de kleine zaal leidt. Vanuit de kleinezaal-foyer en de uitgang achterin de kleine 
zaal wordt een op een tweede niveau gelegen deel van de kleinezaal-foyer bereikt. Dit deel 
fungeert als een soort open balkon in de theaterfoyer. Bij alle foyers in het gebouw bevinden 
zich toiletgroepen. 
Vanuit de expeditie op de begane grond is er via een sluis toegang tot het toneel voor de 
plaatsing van decorstukken en dergelijke. Achter de expeditie bevindt zich een goederenlift 
waarmee de bioscoop- en theaterfoyers kunnen worden bevoorraad. Georiënteerd op het plein 
liggen op de begane grond een espressobar aan de centrumkant en het theatercafé aan de 
Rijnzijde. Achter het theatercafé ligt aan de Rijnzijde een restaurant dat te bereiken is via de 
open verbinding met het theatercafé of via een zij-ingang van het gebouw aan de kade. 
Daarnaast bevindt zich in het nevenvolume aan deze zijde een zelfstandige entree voor de 
kleine zaal waardoor indien gewenst de publieksstromen van de grote zaal en de kleine zaal 
gescheiden kunnen worden.  
 

5.3.5 relatie met de omgeving en architectonisch concept 
Castellum, gelegen aan het Rijnplein, en het gemeentehuis van EEA Architects aan het 
Stadhuisplein vormen gezamenlijk de bakens in het nieuwe stadshart van Alphen aan den Rijn. 
De twee opvallende gebouwen steken sterk af tegen de verder uniforme in baksteen 
uitgevoerde omliggende bebouwing in het nieuw gecreëerde centrumgebied.46 Onderdeel van 
de opgave voor Castellum was het vervullen van een belangrijke stedenbouwkundige functie in 
de begrenzing van het Rijnplein aan de noordzijde, waar het tevens met haar voorgevel en 
hoofdingang op georiënteerd is. Daarnaast zou het theater een belangrijke bijdrage moeten 
leveren aan de openbare functie van het plein.47 Om een meerwaarde voor de omgeving te 
realiseren, is een combinatie van culturele en commerciële functies in het gebouw opgenomen. 

                                                 

46 Tilman, ‚Kijken en bekeken worden,‛ 61.  
47 Dirk Jan Postel, theater bioscoopcomplex Alphen aan den Rijn, inleiding op het Voorlopig Ontwerp, december 1999 en 
Postel, inleiding op het Definitief Ontwerp.  
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Het programma omvat een theater-, bioscoop- en horecafunctie waar eveneens congressen, 
recepties et cetera kunnen plaatsvinden.48  
De bijdrage van het theater aan het plein werd ook gezocht in de architectonische uitstraling. In 
het Programma van Eisen uit 1998 werd een aantal uitgangspunten aangehaald uit het 
Beeldregieplan Stadshart Alphen aan den Rijn uit 1997, met betrekking tot de relatie van het 
gebouw tot de omgeving:  

 
De interactie tussen interieur functies en openbare ruimte is hier het hevigst. 
Het blok moet als een eenheid ontworpen worden met een zeer eigen 
sculpturale kwaliteit. Het organisme van het gebouw moet naar buiten toe 
duidelijk blijken. Openheid en toegankelijkheid van de gevels aan plein en 
kade is gewenst. De materiaalkeuze moet tijdloos en hoogwaardig zijn en 
moet aansluiten bij de overige pleinwanden.49  

 
Wat betreft de architectonische kwaliteit van het gebouw werd bovendien verwacht dat het een 
markant, herkenbaar en uitnodigend gebouw met uitstraling en een eigen identiteit zou worden, 
dat een bijdrage zou leveren aan de verblijfsfunctie en levendigheid in het centrum.50 Deze 
herkenbaarheid zou zich ook moeten vertalen in een direct vindbare publieksentree vanaf het 
Rijnplein. Gestreefd werd naar een divers cultureel aanbod en een imago van, gezelligheid, 
feestelijkheid, service en moderniteit. De daarvoor benodigde kwaliteit van de architectuur 
werd in het Programma van Eisen onderstreept: ‚het complex moet zich qua interieur en 
exterieur kunnen meten met theatercomplexen in vergelijkbare gemeenten.‛ Voor de inrichting 
wilde men daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van een eigen huisstijl.51  
 

                                                 

48 Bureau Bouwcoördinatie Nederland, Programma van Eisen, 6, 7, 25. 
49 Ibid., 20. 
50 Ibid., 20, 21. 
51 Ibid., 21. 
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Het complex ligt ingesloten tussen de Rijn aan de oostzijde en de Julianastraat aan de 
westzijde en is opgebouwd uit twee volumes. Het opvallende hoofdvolume maakt over de 
lengterichting van het gebouw een bollende beweging naar de maximale hoogte van het 
volume waarin de toneeltoren is gesitueerd. Op deze manier is de toneeltoren volledig in het 
volume geïntegreerd, evenals de klimaatinstallaties die niet op het dak, maar inpandig zijn 
gerealiseerd.52 Hierdoor ontstaat een massief geheel, afgewerkt met een aluminium 
gevelbeplating. Het nevenvolume dat daarachter is gelegen is lager en uitgevoerd in 
metselwerk, en de rooilijn is in de Julianastraat afgeschuind waardoor het in lijn komt te liggen 
met de omliggende bebouwing. De toegang tot de expeditie ligt aan deze zijde in dit 
nevenvolume.  
Het massieve hoofdvolume geeft mede door haar bollende vormgeving de organisatie in het 
gebouw niet direct bloot aan de buitenwereld. De gevels zijn namelijk zowel constructief als 
functioneel onafhankelijk van het gebouw gemaakt,53 waardoor het geen directe relatie 
vertoont met het programma dat zich achter de gevel bevindt. Wat het gebouw wel meteen 
prijsgeeft zijn de bezoekersstromen die zich over de trappenhuizen tussen de verschillende 
zalen en foyers bewegen in de transparante uitbouw aan de voorzijde. Het trappenhuis biedt 
het publiek aan de meest openbare kant van het gebouw ‚de sensatie van kijken en bekeken 
worden‛.54 De glazen uitbouw komt voorbij de rooilijn van het plein en de bovenzijde ervan 
vormt een buitenbalkon dat vanaf de tweede verdieping bereikbaar is en bij mooi weer 
gebruikt kan worden voor recepties en dergelijke. Ook de op de begane grond gelegen horeca 
heeft glazen geveldelen die links en rechts van de hoofdentree een transparante sokkel vormen 
die zich om het gebouw heen spant. Vanaf de kade aan de overkant van de Rijn is door een 
groot venster in de gevel aan de Rijnzijde ook het publiek in de foyer van de kleine zaal 
zichtbaar. De overige foyers zijn meer afgeschermd van de buitenwereld door gesloten 
gevelvlakken, hoewel onderbroken door smalle verticale ramen die verwijzen naar het ritme 

                                                 

52 Postel, inleiding op het Definitief Ontwerp. 
53 Tilman, ‚Kijken en bekeken worden,‛ 62.  
54 Ibid. 



 238 

van staande en lopende personen. ’s Avonds lichten deze openingen op waardoor zij het effect 
van de bewegingen van het aanwezige publiek in de transparante uitbouw en de kleinezaal-
foyer versterken. Op de plaatsen waar zich achter de gevel kantoren en werkruimten bevinden, 
ruimten waar men overwegend zit in plaats van staat, zijn horizontale raamstroken 
aangebracht.55  
Gezamenlijk benadrukken het ‘venster op de stad’ vanuit de kleinezaalfoyer, de transparante 
uitbouw met daarboven het ‘stadsbalkon’ en de transparante openbare horecastrip, de relatie 
met de stad en het plein en de openbaarheid van het gebouw als geheel. Het gebouw gaat niet 
alleen een relatie aan met het nieuwe stadsplein, maar reflecteert ook de rol van de Rijn in de 
geschiedenis van Alphen aan den Rijn.56 De aluminium gevelbeplating vertoont een 
golfstructuur en in het interieur is een opvallende blauwe vloerbedekking met een patroon dat 
een waterweerspiegeling suggereert, gebruikt. Bovendien bevindt zich in het gebouw een 
hellingbaan om het niveauverschil tussen de foyer op de eerste verdieping en de foyer bij de 
kleine zaal te overbruggen. Deze hellingbaan loopt langs de Rijnzijde en heeft een 
golfbeweging meegekregen, waardoor de bezoeker tijdens de afdaling ontdekt zelf een 
omhoog- en omlaaggaande golfbeweging te maken. 

 
5.3.6 belevenisaspecten 

Ook in Castellum zijn de in hoofdstuk 2 gepresenteerde belevenisaspecten duidelijk 
herkenbaar. Het theater is inderdaad, zoals het Programma van Eisen voorschreef, een 
markant, herkenbaar, uitnodigend gebouw met uitstraling en een eigen identiteit geworden (zie 
paragraaf 5.3.5). De entree gelegen aan het Rijnplein is toegankelijk en uitnodigend en wordt 
benadrukt door de daarboven zwevende transparante uitbouw. Het toegankelijke karakter van 

                                                 

55 Postel, inleiding op het Voorlopig Ontwerp. 
56 Castellum ligt ter hoogte van de oudste rivierovergang in de Rijn (Tilman, ‚Kijken en bekeken worden,‛ 60.) en tijdens 
archeologische opgravingen in het gebied bleek dat het Castellum (Romeins fort) dat in Alphen aan den Rijn heeft 
gelegen van een eerdere periode dateert dan tot dan toe was aangenomen en daardoor waarschijnlijk cruciaal was voor het 
bewaken van een belangrijke aanvoerroute en zo ook een rol heeft gespeeld bij de Romeinse invasie van Brittannië 
(gemeente Alphen aan den Rijn, Werken aan Alpen aan den Rijn, 60, 61). 
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het gebouw wordt versterkt door de volledig transparante sokkel. Ook het gegeven dat het 
theatercafé en de zelfstandige horeca ook open zijn voor publiek dat geen voorstelling bezoekt, 
draagt daaraan bij. De transparante uitbouw aan de voorzijde realiseert tevens de sensatie van 
kijken en bekeken worden, samen met het grote venster aan de Rijnzijde van het gebouw. De 
golfstructuur in de gevelbeplating, de golvende hellingbaan langs de Rijnzijde en de speciaal 
ontworpen vloerbedekking met watermotief vertellen het verhaal van de locatie aan de Rijn. 
Deze spectaculaire en fel blauwe vloerbedekking die is doorgezet tot in de theaterzaal, heeft 
een speels, beweeglijk en verrassend effect. In het gehele interieur is rijkelijk gebruik gemaakt 
van vorm en kleur wat een feestelijke uitstraling bewerkstelligt. De theaterzaal heeft 
comfortabele blauwe stoelen en bijzondere lichtarmaturen aan de wanden. De blauwe kleur 
van de vloerbedekking contrasteert met de kersenhouten en rode wanden in de foyers. Door het 
gebruik van hout heeft het interieur een warme en sfeervolle uitstraling. Het meubilair 
kenmerkt zich door sculpturale vormen en sommige meubelstukken zijn kunstzinnige objecten 
op zich, die bijdragen aan de uitgaanssfeer van het gebouw. Andere verrassende elementen zijn 
bijvoorbeeld de metershoge palmbomen in de foyer van de kleine zaal. Op verschillende 
plekken in de foyers bevinden zich bars, zitjes, banken en statafels, waardoor ontmoeting en 
een gesprek met medebezoekers wordt aangemoedigd en tegelijkertijd steeds op een andere 
manier de pauze doorgebracht kan worden wat elk bezoek weer verrassend maakt. Ook het 
theatercafé ademt een verleidelijke maar stijlvolle en intieme uitgaanssfeer waar de 
voorstelling nog eens nabesproken kan worden onder het genot van een drankje. Ook in dit 
gebouw is veel aandacht besteed aan de detaillering en afwerking van zowel het exterieur als 
het interieur, waardoor het esthetische karakter van het theater optimaal tot zijn recht komt. De 
organisatie van het gebouw laat zich niet meteen doorgronden waardoor de bezoeker steeds 
opnieuw op ontdekkingstocht kan door het gebouw.  
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5.4 Schouwburg het Park 
 

Architectenbureau: Alberts en Van Huut  
Opgeleverd: 2004 
Programma: grote en kleine theaterzaal, brasserie-restaurant 
Capaciteit: 922 (Hamletzaal), 246-350 (Othellozaal)   
Toneel: lijsttoneel (Hamletzaal), vlakke vloer (Othellozaal) 
 

5.4.1 voorgeschiedenis en planvorming 
Hoorn was reeds sinds 1876 in het bezit van een schouwburg aan het Achterom. In 1969 werd 
deze voorziening vervangen door een schouwburg aan de Westerdijk aan de Hoornsche Hop, 
naar een ontwerp van Koldeweij, de architect die twee jaar eerder Theater Geert Teis in 
Stadskanaal had gerealiseerd. Beide schouwburgen droegen reeds de naam het Park. Al in de 
jaren tachtig voldeed de schouwburg uit 1969 niet meer aan de eisen van die tijd en ontstonden 
plannen tot verbouw. In overleg tussen de Commissie van Beheer van de schouwburg en het 
College van B&W leidde dit in 1991 tot een Programma van Eisen aan de hand waarvan vier 
architectenbureaus een studieopdracht kregen om de haalbaarheid voor vernieuwbouw op de 
bestaande locatie aan de Westerdijk na te gaan. Zodra de studies werden getoond ontstond er 
verzet onder buurtbewoners tegen de verbouw op de bestaande locatie. In een aantal modellen 
waren meerdere woningen gesloopt en de benodigde verhoging van de toneeltoren nam voor 
een aantal woningen licht weg. De jury maakte begin 1993 haar voorkeur voor het plan van 
LaanKoning bekend.57 De Commissie van Beheer liet ondanks de bezwaren het plan door 
LaanKoning uitwerken en in 1994 kon het definitieve ontwerp worden gepresenteerd aan de 
gemeenteraad. De raad besloot echter dat er nader onderzoek moest worden gedaan naar 
nieuwbouw, eventueel in combinatie met andere functies, op de locatie van het WitteBadhuis-
terrein, eveneens gelegen aan de Hoornsche Hop. Daarop werden in 1995 twee 

                                                 

57 Arie van Zoonen, Van Koffijhuis tot Theater Kroniek van schouwburg Het Park. Ontwikkeling en gebeurtenissen van 
1839 tot 1994, met een inleiding over het begin van de comediën in Hoorn, (Hoorn: schouwburg het Park), 151-184. 
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projectontwikkelaars gevraagd om hun visie te geven op nieuwbouw van een 
schouwburgvoorziening in combinatie met andere functies. Hieruit kwamen plannen naar 
voren waarin een schouwburgvoorziening deel uit maakte van een groter complex met een 
hotel, congresruimte, megabioscoop en extra parkeervoorzieningen.58 De Commissie van 
Beheer bleef vasthouden aan het plan voor vernieuwbouw op de bestaande locatie, maar de 
Raad wilde toch nader onderzoek naar een multifunctionele opzet op het WitteBadhuis-terrein. 
De Commissie van Beheer stelde in januari 1996 hiertoe een Programma van Eisen op, waarin 
werd gewezen op het benodigde eigen karakter van de schouwburgvoorziening indien deze 
opgenomen zou worden in een complex met meerdere functies.59 In juli 1996 besloot De Raad 
tot nieuwbouw van een schouwburg in combinatie met een kwalitatief hoogwaardig hotel, 
inclusief restaurant en congresfaciliteiten op het WitteBadhuis-terrein.60 Na nader onderzoek 
werd echter in november 1996 afgezien van de hotelvoorziening.61 Besloten werd om het 
programma te beperken tot een schouwburg annex congrescentrum met horeca en 
parkeergarage.  
 

5.4.2 Programma van Eisen 
In de keuze voor het WitteBadhuis-terrein had de gemeente een kans gezien om de 
stedenbouwkundige situatie in dit deel van Hoorn te verbeteren. De locatie droeg de naam van 
het zwembad dat hier had gelegen, maar was op dat moment in gebruik als speelweide en 
strandje. Met markante bebouwing hoopte men de historische stadsstructuur die op deze plek 
in Hoorn verloren was gegaan, te kunnen verduidelijken en verbeteren. Daarnaast hoopte men 
een belangrijke impuls te geven aan de ontwikkeling en versterking van de binnenstad door op 

                                                 

58 Programma van Eisen - nieuwbouw -Het Park- Hoorn, Hoorn, januari 1996, 1 en Programma van Eisen voor de 
nieuwbouw van schouwburg Het Park, Hoorn, oktober 1996, 1.  
59 Programma van Eisen - nieuwbouw -Het Park- Hoorn, 5. 
60 Brief van Gemeente Hoorn aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Onderwerp: Verzoek 
bijdrage Fonds Investeringen Noord-Holland, Hoorn, 12 augustus 1996.  
61 Zandvoort Ordening & Advies, Stedenbouwkundige visie. Nieuwe schouwburg en omgeving. Hoorn, november 1996, 
2.  
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deze locatie een belangrijke publiekstrekker met horeca te situeren. De schouwburg zou 
daarvoor moeten aansluiten op de bebouwing en voorzieningen in het centrum. De 
parkeervoorziening zou moeten worden gerealiseerd op het WitteBadhuis-terrein zelf, de rest 
van de locatie zou beschikbaar moeten blijven voor recreatief gebruik, bijvoorbeeld voor een 
ligweide en een wandelroute.62 In de onderliggende stedenbouwkundige visie voor de nieuwe 
schouwburg en de directe omgeving, werd gekozen voor een ‘bastionmodel’ waarin het 
gebouwencomplex bestaande uit segmenten afgestemd zou worden op de schaal in de 
binnenstad, daarbij het laagste deel grenzend aan de binnenstad met daarvoor een plein, en 
oplopend naar het hogere deel van de grote zaal met de toneeltoren die een visueel baken in de 
omgeving zou vormen. De schouwburg zou dan als verbinding tussen de binnenstad, de 
Hoornsche Hop en de aangrenzende gebieden moeten gaan functioneren.63   
Het stedenbouwkundig Programma van Eisen vroeg om:64 

 hoogwaardige architectuur;  
 relatie met de binnenstad en ruime zichtlijnen naar stad en water; 
 bebouwing die een aantrekkelijke overgang vormt van het water naar de dijk; 
 een bijzondere (karakteristieke) vormgeving van de toneeltoren; 
 een niet te licht gebouw ter voorkoming van bovenmatige reflectie op het water; 
 vormgeving van de toneeltoren gerealiseerd als een aantrekkelijk en markant punt 

in het silhouet van de bebouwing langs de Hoornsche Hop. 
 

De relatie met de binnenstad zou kunnen worden gelegd door de toepassing van transparante 
gevels die stad en water met elkaar zouden verbinden maar ook de activiteit in het gebouw 
zichtbaar zouden maken.  

 

                                                 

62 Ibid., 3-7. 
63 Ibid., 8, 9.  
64 Gemeente Hoorn, Sector Centrale Ondersteuning, Nieuwbouw schouwburg ‘Het Park’ te Hoorn. Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen, Hoorn, 10 december 1996, 1.  
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Door heldere verlichte glasgevels is het uitgaande publiek al te zien en 
krijgt het gebouw een eigen direct herkenbaar gezicht. Wie langs loopt of 
over het water naar het gebouw kijkt ziet het al: daar is iets aan de hand, 
daar is het gezellig en uitnodigend, daar gaat men UIT.65 

 
Aangaande de architectonische kwaliteit schreef het definitieve Programma van Eisen voor de 
schouwburg ‚een hoogwaardige en karakteristieke architectonische verschijningsvorm‛ voor, 
die door herkenbaarheid, stijl en uitnodigende elementen de theaterfunctie van het gebouw 
nadrukkelijk uit zou stralen. Over de sfeer in en rond het gebouw luidt het voorschrift in het 
Programma van Eisen dat deze ‚een stijlvolle gezelligheid‛ uit zou moeten stralen ‚met 
gebruik van warme materialen en kleuren‛.66  
Het Programma van Eisen omvatte:67  

 een schouwburgzaal met een capaciteit van tenminste 850 plaatsen;  
 een kleine zaal met vlakke vloer met een capaciteit van 250 plaatsen; 
 een zelfstandige horecavoorziening, inclusief theatercafé met een eigen ingang en 

een waterterras; 
 kantoor- en vergaderruimten; 
 foyers, garderobes, toiletruimten, kleedkamers en artiestenfoyer, laad- en 

losvoorzieningen, technische werk- en opslagruimten. 
 
In het vervullen van haar rol als regionale voorziening, zou de schouwburg in haar nieuwe 
huisvesting een doorsnede moeten kunnen tonen van het podiumkunstenaanbod en zou het 
geschikt moeten zijn voor met name gesubsidieerd toneel, vrije producties, musicals, reizende 
opera’s, operette, cabaret, ballet en dans, grote jeugdvoorstellingen en populaire 
muziekproducties (grote zaal) en moderne dans, kleine en groot gemonteerde vlakke- 

                                                 

65 Programma van Eisen voor de nieuwbouw van schouwburg Het Park, 5. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 



 244 

vloervoorstellingen, diverse soorten muziek, jeugdvoorstellingen, en popconcerten (kleine 
zaal). Daarnaast zou de grote zaal gebruikt moeten kunnen worden voor repetities van nieuwe 
producties en de kleine zaal bovendien voor beurzen, (grote) vergaderingen en dergelijke. 
Bovendien zouden de grote en kleine zaal gelijktijdig gebruikt moeten kunnen worden zonder 
hinder van elkaar te ondervinden.  
De grote zaal, inclusief één balkon, zou plaats moeten bieden aan 850 toeschouwers, die 
allemaal zo kort mogelijke zichtlijnen zouden hebben op het toneel, zowel bij de maximale 
toneelopening van 16 meter breed als een opening van 12 meter. Daarbij zouden de stoelen 
gedraaid worden in de richting van podium-midden en zou voldoende niveauverschil tussen de 
twintig rijen gehanteerd moeten worden. Ook werden voldoende beenruimte en het comfort 
van de stoelen als belangrijke punten benoemd. De hoogte van de toneelopening zou op 8 
meter en de speeldiepte op 14 meter moeten liggen.  
De kleine zaal wordt beschreven als een van het type ‘zwarte doos’, een rechthoekige 
multifunctionele ruimte met een vlakke vloer van 25 meter lang en 16 meter breed. Flexibiliteit 
werd beoogd door een inschuifbare tribune met een capaciteit voor 250 personen. 68  
 
Bij gelijktijdig gebruik van de zalen zou het publiek in aparte foyerruimten moeten kunnen 
verblijven. De foyers dienden enerzijds ruim opgezet te zijn, maar anderzijds geen massale 
indruk maken en, bij een kleiner publiek, een intiemere setting mogelijk moeten kunnen 
maken. Daarbij werd ook de akoestiek van de ruimte benoemd als een belangrijk 
aandachtspunt. Daarnaast zou bijvoorbeeld door niveauverschillen aan te brengen, het spel van 
kijken en bekeken worden kunnen worden bevorderd. Tegelijkertijd wordt geopperd om de 
foyers extra allure mee te geven door uitzicht over De Hoornsche Hop te bieden. Ook zou het 
publiek steeds in de nabijheid van de in-/uitgang van de zaal een drankje moeten kunnen 
nuttigen. Het Programma van Eisen voorziet in vijf ruime uitgiftepunten voor de grote zaal en 
twee uitgiftepunten voor de kleine zaal.69 

                                                 

68 Ibid., 5-7.  
69 Ibid., 8, 9. 



M.L. Wilders                                                         Hoofdstuk 5                                                      Het Corpus 

 245 

5.4.3 architectenselectie en volksreferendum 
De architectenselectie verliep middels een Europese Aanbesteding die 28 inschrijvingen 
opleverde. Een achttal bureaus werd gevraagd om zich nader te presenteren.70 Dit leidde tot 
een selectie van de bureaus LaanKoning Architecten, Alberts en Van Huut, De Architecten Cie 
en Hoogstad; zij werden uitgenodigd om deel te nemen aan een meervoudige ontwerpopdracht. 
De vier schetsontwerpen werden beoordeeld door een vakjury die de taak had om twee 
projecten te selecteren en de bevolking van Hoorn zou vervolgens haar stem mogen uitbrengen 
voor een van de twee projecten; dat project zou de winnaar zijn.71 Op 10 maart 1997 
presenteerden de bureaus hun ontwerp aan de vakjury die in haar beoordeling een aantal 
criteria hanteerde: landschappelijke/ stedenbouwkundige inpassing, architectonisch beeld, 
helderheid versus complexiteit van het ontwerp, functionaliteit en financiële 
realiseerbaarheid.72 Niet een van de vier schetsontwerpen kon de jury direct overtuigen. Een 
complicerende factor was bovendien dat de plannen moeilijk met elkaar konden worden 
vergeleken door verschillende benaderingen ten aanzien van de stedenbouwkundige inpassing 
en daarmee de relatie van het ontwerp tot de binnenstad. De plannen van LaanKoning en 
Alberts en Van Huut sloten aan op de binnenstad, terwijl de ontwerpen van De Architecten Cie 
en Hoogstad elders op de kavel en daarmee op afstand van de binnenstad waren gesitueerd. De 
vakjury was van mening dat hoewel alle plannen zowel positieve als negatieve kanten hadden, 
in het plan van De Architecten Cie:   

 

                                                 

70 Alberts en Van Huut, De Architecten Cie (Van Dongen), De Architectengroep (Ruysenaars), Greiner en Van Goor, 
Haayen Partners, Architectuur studio Hertzberger, Hoogstad Architecten, en LaanKoning. 
71 Gemeente Hoorn, Sector Centrale Ondersteuning, Contract inzake meervoudige ontwerpopdracht. Nieuwbouw 
schouwburg ‘Het Park’ te Hoorn en Gemeente Hoorn, Memo van J. van Bockxmeer aan G.J. Huisman, Betrokkenheid 
bevolking bij keuze schetsontwerp, Hoorn, 30 september 1997.  
72 Vakjury nieuwbouw schouwburg het Park, met parkeergarage te Hoorn, rapport van het beoordelingsoverleg en de 
advisering door de vakjury inzake de meervoudige ontwerpopdracht, 7 april 1997, 1. De vakjury bestond uit acht leden: J. 
Wevers, A. Hosper, R. Oostra, W. Patijn, L.C. Röling, G.J. Huisman namens de gemeente Hoorn, Rob Weber, directeur 
van schouwburg het Park en F.J. Weijzen, hoofd afdeling bouwprojecten Haarlemmermeer. 
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het concept en het consistente karakter van dit ontwerp het beste bestand zijn 
tegen aanpassingen aan de kritiek en aan de eisen van de opdrachtgever in het 
verdere planproces, zonder dat de architectonische kwaliteit wezenlijk wordt 
aangepast en/of onaanvaardbare budgetoverschrijding optreedt. (…) Wat de 
overige drie plannen betreft is de jury van mening dat de noodzakelijke 
ingrijpende wijzigingen onherroepelijk zouden kunnen leiden tot een 
fundamentele wijziging van de voorgelegde architectonische concepten met 
alle onzekerheid over de uitkomst daarvan.73  

 
De jury besloot daarom om alleen het ontwerp van De Architecten Cie voor te dragen voor 
verdere uitwerking. Om haar argumentatie over onoverkomelijke problemen in de andere 
ontwerpen kracht bij te zetten, sprak de jury geen tweede voorkeur uit, waarmee zij inging 
tegen de procedure die de gemeente voor ogen had.  
 
Het College van B&W ging met het voorstel van de vakjury om slechts één kandidaat voor te 
dragen dan ook niet akkoord en wees zelf een tweede kandidaat voor het volksrefendum aan: 
Alberts en Van Huut.74 In dit besluit sprak het College van B&W met betrekking tot het plan 
van Alberts en Van Huut over ‚een theater met een bijzondere verschijningsvorm. 
Vormgeving en materiaalgebruik geven het theater een warme en feestelijke uitstraling.‛ De 
vakjury had inderdaad in haar oordeel ook gesproken over ‚een zekere mate van 
verleidelijkheid‛ in het architectonisch beeld. Volgens het College bood het ontwerp van 
Alberts en Van Huut daarnaast in functioneel opzicht goede exploitatiemogelijkheden, vooral 
ten aanzien van horeca- en vergaderfaciliteiten. Eventuele problemen in functionaliteit van het 
ontwerp werden door het College niet benoemd, terwijl de mening van de vakjury hierover 
verdeeld was. Zo werden de bereikbaarheid en ontsluiting, de ligging van het theatercafé, de 

                                                 

73 Ibid., 3. 
74 Gemeente Hoorn, Besluit College van Burgemeester en Wethouders inzake keuze uit vier schetsontwerpen voor de 
nieuwe schouwburg, Hoorn, 22 april 1997. 
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vergaderzalen en de onderlinge relatie van de foyers goed bevonden, maar waren die foyers 
volgens de jury aan de krappe kant en was de routing naar de garderobe in de kelder 
moeizaam. Daarnaast voorzag de jury mogelijke problemen met betrekking tot 
klimaatbeheersing en exploitatie ten gevolge van de grote glasoppervlakten in de gevels. De 
jury was van mening geweest dat het ontwerp in zijn totaliteit ‚een te grote in- en externe 
complexiteit‛ vertoonde. Het College erkende weliswaar de complexiteit van het ontwerp, 
maar benoemde dit niet als problematisch. De onduidelijke constructie van de theaterzaal vond 
het, evenals de vakjury, wel bezwaarlijk.75  
 
De overige twee ontwerpen vielen volgens het College af omdat de ontwerpen te ingrijpend 
gewijzigd zouden moeten worden om de minder positieve kanten teniet te doen, een mening 
die de vakjury over alle ontwerpen was toegedaan, uitgezonderd dat van de Architecten Cie. 
Voordat het College tot een besluit was gekomen om Alberts en Van Huut als tweede 
kandidaat aan te wijzen had een overleg plaatsgevonden tussen het College van B&W en de 
architect, waarbij tevens een afvaardiging van de vakjury aanwezig was.76 In dit overleg had 
het College een nadere toelichting gevraagd op een aantal ‚functionele en financiële aspecten‛ 
van het schetsontwerp.77 Naar aanleiding van dit overleg werd besloten om Alberts en Van 
Huut definitief als tweede kandidaat naar voren te schuiven. 
                                                 

75 Bij een toetsing van de vier ontwerpen aan de stedenbouwkundige uitgangspunten door de gemeente Hoorn, opgesteld 
door de gemeente met de bedoeling om de vakjury vrijblijvend te informeren, was het schetsontwerp van Alberts en Van 
Huut reeds positief uit de bus gekomen ten opzichte van de overige plannen. (Gemeente Hoorn, Toetsing aan 
stedenbouwkundige uitgangspunten, Hoorn, datum onbekend). Deze toetsing kan mede een rol hebben gespeeld in het 
besluit van het College van B&W om het plan van Alberts en Van Huut naast dat van De Architecten Cie te selecteren.  
76 Zijnde G.J. Huisman namens de gemeente Hoorn, Rob Weber, directeur van schouwburg het Park en F.J. Weijzen, 
hoofd afdeling bouwprojecten Haarlemmermeer. F.J. Weijzen, Verslag van het overleg d.d. 28 april 1997 tussen de 
opdrachtgever en het architectenbureau ‘Alberts en Van Huut’ inzake diverse functionele en financiële aspecten van het 
voorliggende prijsvraagschetsontwerp, Hoofddorp, 28 april 1997. 
77 Ibid. De architect (in de persoon van Van Huut) werd met name nadere uitleg gevraagd over de overschrijding van het 
bouwvolume, de ruimtelijk functionele indeling, de plaatsing van de garderobe in de kelder, de inrichting van de grote 
zaal, de logistiek met betrekking tot de horeca en de haalbaarheid en financiële gevolgen van de constructie van de grote 
zaal en toneeltoren. 
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De schetsontwerpen van de Architecten Cie en van Alberts en Van Huut werden in mei 1997 
aan de inwoners van Hoorn en de abonnementhouders van schouwburg het Park in de regio 
voorgelegd. De bevolking werd op verschillende wijzen geïnformeerd, onder meer tijdens een 
informatieavond in maart 1997 waarin beide architecten hun ontwerp presenteerden. De 
bevolking van Hoorn stemde massaal op het plan van Alberts en Van Huut, waarmee dit plan 
als winnaar uit de bus kwam.78 Dit resultaat ontketende een rel tussen de gemeente Hoorn en 
De Architecten Cie, die meende te zijn overgeleverd geweest aan een onduidelijke procedure 
en het oordeel van leken.  
 

5.4.4 ruimtelijke organisatie  
De schouwburg is opgebouwd uit verschillende aaneengeschakelde losse elementen, waardoor 
het enorme complex kleiner oogt dan het daadwerkelijk is. Het voorplein leidt naar de centrale, 
maar bescheiden hoofdentree die het complex als het ware in tweeën verdeelt. Links van de 
entree ligt een restaurant/brasserie dat vanaf het voorplein via een eigen ingang te bereiken is. 
Het restaurant functioneert daardoor zelfstandig en is openbaar. Bij mooi weer trekt het 
buitenterras veel bezoekers die genieten van het uitzicht op het IJsselmeer. Daarnaast doet de 
brasserie dienst als theatercafé. Dit betekent wel dat bezoekers van een voorstelling het 
gebouw moeten verlaten om vervolgens via de eigen ingang van het theatercafé weer naar 
binnen te gaan. In hetzelfde bouwdeel zijn eveneens twee halfronde congreszalen opgenomen, 
die te bereiken zijn via de hoofdentree. Aan de achterkant van dit bouwdeel zijn de 
kantoorruimten met uitzicht op de Hoornsche Hop gesitueerd. Rechts van de hoofdingang ligt 
het gebouwdeel met de theaterzalen, foyers en artiestenvoorzieningen. De kleine zaal, een 
zwarte doos, is in dezelfde lijn gelegd als de Breed en heeft een halfronde foyer aan de 
stadskant. De grote zaal met het toneelhuis ligt evenwijdig aan de Westerdijk aan de 
achterzijde van het gebouw. De foyer van deze zaal maakt een krommende beweging en biedt 
een weids uizicht over het water. De grote en kleine zaal hebben elk hun eigen expeditie om te 
laden en te lossen met een aanrijroute vanaf de Westerdijk. Naast de expeditie van de kleine 

                                                 

78 Gemeente Hoorn, Memo van J. van Bockxmeer aan G.J. Huisman, Betrokkenheid bevolking bij keuze schetsontwerp.  
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zaal, direct naast de foyer aan de Westerdijk gesitueerd, bevindt zich eveneens de 
artiesteningang met de daarachter gelegen kleedkamers. De werkplaats bij de grote zaal grenst 
aan het zij- en achtertoneel. De expeditie van de grote zaal bevindt zich op het uiterste punt 
van de locatie, waar het gebouw een kromming maakt van de stadskant naar de waterzijde. Na 
het betreden van de hoofdentree bevindt de bezoeker zich in een centrale ruimte waar de kassa 
is gesitueerd en de logistiek van het gebouw wordt georganiseerd; links naar de congreszalen, 
rechts naar de theaterzalen en een trap af naar de garderobe en parkeergarage. Hier is eveneens 
een compartimentering in het gebouw aangebracht: de verschillende gebouwdelen zijn 
afzonderlijk van elkaar af te sluiten. Daardoor is het mogelijk om alleen het deel met de 
theaterzalen te gebruiken, of alleen de congreszalen, eventueel met inbegrip van het 
horecagedeelte. Vanuit de lager gelegen (openbare) parkeergarage is de garderobe te bereiken, 
maar alleen wanneer de congres- en/of theaterfunctie van het complex geopend is. Via de 
garderobe heeft men vervolgens met de trap naar boven toegang tot de rest van het gebouw.  
 

5.4.5 locatie, relatie met de omgeving en architectonisch concept 
Vertrekpunten voor het ontwerp van de schouwburg waren de stedenbouwkundige situatie en 
de landschappelijke kwaliteiten van de locatie. Van Huut koos van meet af aan voor een locatie 
die aansloot op de binnenstad om daarmee de relatie met de binnenstad te versterken (dit in 
tegenstelling tot de plannen van De Architecten Cie en Hoogstad die een locatie verderop aan 
De Hoornsche Hop hadden gekozen). Van Huut plaatste de schouwburg op de locatie waar in 
het verleden de Westerpoort had gestaan, een van de stadspoorten van Hoorn. Hiermee kwam 
de schouwburg op een kruising van zichtlijnen vanaf de Westersingel, de Breed vanuit het 
centrum en de Westerdijk langs de Hoornsche Hop te liggen. Van Huut situeerde de 
hoofdingang van de schouwburg als verlengstuk van de Breed. Verder zou de schouwburg de 
overgang moeten vormen van de stad naar het water. Ook het landschap was voor Van Huut 
een belangrijk gegeven. Hij zag de schouwburg als een mogelijk begin- of eindpunt van 
wandelroutes langs de Hoornsche Hop. Door de wandelroute vanaf de binnenstad door te 
trekken naar het voorplein van de schouwburg, zou men via de terrassen van het theatercafé en 



 250 

langs de foyer van de grote zaal naar het ecologisch gebied geloodst worden. Ook vanaf het 
water zou het terras van de schouwburg bereikbaar moeten zijn, zodat genoten zou kunnen 
worden van een drankje op het terras, of aangemeerd zou kunnen worden voor een bezoek aan 
een voorstelling. Als onderdeel van zijn ontwerp opperde Van Huut zelfs ideeën voor de 
inrichting van dit buitendijkse ecologisch gebied. Hij ging zelfs zo ver dat hij de mogelijke 
flora en fauna beschreef. Van Huut had voor ogen om in dit vroegere overstromingsgebied van 
de Zuiderzee de dynamiek te herstellen, met hoger en lager gelegen gebieden die incidenteel 
onder water zouden kunnen komen te staan. Hij zei ‚te streven naar een ecologisch evenwicht 
waarbij natuur en mens, gebouw en natuur, flora en fauna elkaar versterken‛.79  
 
Deze werkwijze is typerend voor de visie en werkwijze van Alberts en Van Huut Architecten. 
De ontwerpen van dit bureau zijn te typeren als organische architectuur. Het bureau neemt in 
zijn ontwerpen het welbevinden van de mens als uitgangspunt en poogt dit welbevinden te 
bereiken door ‚het optimaal laten samenvloeien van landschap, stedenbouw en architectuur‛.80 

De menselijke maat dient volgens het bureau voelbaar en zichtbaar te zijn, waardoor de 
gebruiker zich in het gebouw thuis zal voelen en er graag zal willen verblijven. De overtuiging 
is dat wanneer de landschappelijke kwaliteiten van de locatie worden benut en stedenbouw en 
ruimtelijke ordening als ontwerpinstrumenten worden ingezet, de benodigde voorwaarden voor 
‘goede’ architectuur worden geschapen.81 Door het creëren van ‚een landschappelijke, 
stedenbouwkundige en architectonische eenheid‛ in het ontwerp van de schouwburg, werd 
volgens Alberts en Van Huut herkenning, een gevoel van bescherming en rust bereikt. ‚De 
poëzie van de eenheid prikkelt de ‘verbeelding’.‛82 Daarnaast gelooft Alberts en Van Huut 
Architecten in het creëren van ‘visuele bakens’ in het landschap:  

                                                 

79 Alberts en Van Huut Architecten, Amsterdam, 10 maart 1997 [schetsen en toelichting op het ontwerp].  
80 Alberts en Van Huut, ‚Het bureau,‛ Alberts en Van Huut, <http://www.Albertsenvanhuut.nl> (geraadpleegd op 23 
augustus 2006).  
81 Ibid. 
82 Alberts en Van Huut Architecten, Inzending Europese Aanbesteding Nieuwbouw schouwburg te Hoorn, Nieuwbouw 
schouwburg te Hoorn. De eerste gedachten en ideeën omtrent de nieuwbouw, Amsterdam, 7 november 1996. 
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Wanneer in de architectuur gebruik wordt gemaakt van visuele bakens als 
verbeelding, dan roept dit visuele associaties op en maken deze zichtbaar. Het 
krijgt een beeldbetekenis waar een ieder zijn of haar beelden aan kan 
verbinden. Beelden die niet alleen het oog strelen, maar ook het gevoel, het 
beleven, het gewaarworden. Architectuur wordt weer een ervaring!83 

 
Ook voor schouwburg het Park streefde Van Huut naar ‚een hoge beeldkwaliteit welke 
verbeeldingen oproepen (sferen)‛.84 De thematiek van de verbeelding werd als het ware de 
leidraad waarlangs landschappelijke architectonische en stedenbouwkundige 
ontwerpinstrumenten werden ingezet. Van Huut schrijft over het ontwerp voor de schouwburg: 
 

Het gebouw zal een sfeer moeten uitstralen dat men even weg is van de 
dagelijkse beslommeringen en in een andere wereld terecht komt. (…) Een 
gebouw wat spreekt tot de verbeelding. Waar mensen so wie so graag naar toe 
gaan, waar de fantasie wordt geprikkeld, waar de creativiteit gestimuleerd 
wordt. Een schouwburg in zijn architectonische verschijningsvorm als een 
‘cultuurdaad’. Als een stedenbouwkundig baken herkenbaar als schouwburg 
en door zijn vorm al vele mensen nieuwsgierig maakt om er naar toe te gaan. 
Maar dat het ook ’s avonds zijn uitstraling heeft, van ver herkenbaar en 
zichtbaar met zijn spiegeling in het water. Een gebouw wat uitnodigt en door 
zijn vorm een dialoog aangaat tussen de bezoekers en de theatermensen.85   

 
Van Huut putte vooral uit de landschappelijke omgeving van de schouwburg en de aanwezige 
natuur voor de creatie van nieuwe beelden: ‚Beelden die niet alleen het oog strelen, maar ook 
het gevoel, het beleven, het gewaarworden.‛ Deze beeldelementen ontstaan in de werkwijze 
                                                 

83 Alberts en Van Huut, ‚Het bureau‛.  
84 Alberts en Van Huut Architecten, Nieuwbouw schouwburg te Hoorn. 
85 Ibid. 
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van de architect door het maken van herkenningspunten, bestaande uit materialen, vormen, 
kleuren en organisch in elkaar grijpende vormen. Het gebouw zou ‘beeldbetekenissen’ moeten 
creëren waar eenieder zijn of haar eigen associaties bij heeft. ‚De toeschouwer wordt gezien en 
gaat een relatie aan. Het is het ontwerpen van een ‘verhaal’. Een ‘verhaal’ waarin de mens 
straks meegenomen wordt.‛86  
Vanaf de buitenkant van het gebouw zijn de verschillende functies in het gebouw duidelijk 
herkenbaar in de losse elementen. Voor de verschillende bouwvolumes is gebruik gemaakt van 
organische vormen. Opvallend is de ronde vorm in het exterieur van de grote zaal en ook de 
toneeltoren van deze zaal is met zijn geplooide huid een markant element. Binnen de zo 
gecreëerde eenheid aan beelden ontstond een grotere complexiteit en verscheidenheid, die 
varieert van de intieme rust in de kern van het gebouw (waar de aandacht is gefocust op de 
voorstelling) tot de openbaarheid van de foyers, het theatercafé en de buitenomgeving. Van 
Huut zegt hierover: 
 

Het gebouw zal zo ontworpen moeten worden dat je de ‘rust’ in jezelf ervaart. 
Uit de ‘versnelling’ van het alledaagse in een ontvankelijke ‘vertraging’ 
geraken om te genieten van de voorstelling. Het gebouw zal in zijn 
verschijningsvorm een overgangsgebied zijn van de buitenwereld naar het 
doel van het theater. Een soort inwijdingsgebouw van buiten naar binnen 
zodat de bezoekers optimaal kunnen ervaren: Het gebouw moet zo zijn 
vormgegeven dat de bezoekers optimaal kunnen ‘ontvangen’ en het theater 
optimaal kan ‘geven’. Een ‘ontvangend’ en een ‘gevend’ gebouw als 
metafoor.87    

  
In al zijn gebouwen maakt Alberts en Van Huut Architecten gebruik van organische vormen 
die per definitie geen hoeken van negentig graden kennen. Volgens Van Huut heeft het gebruik 

                                                 

86 Ibid. 
87 Alberts en Van Huut Architecten [schetsen en toelichting op het ontwerp].  
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van alleen maar rechte hoeken namelijk tot gevolg dat alles als hetzelfde wordt ervaren, zonder 
herkenning of geborgenheid te bieden. Daarmee wordt in zekere zin de intuïtieve ontwikkeling 
van de mens beperkt: ‚eentonigheid en eenvormigheid leidt tot verveling en roept negatieve 
prikkels op‛. In de organische architectuur wordt daarentegen gestreefd naar veelvormigheid, 
afwisseling en plekken met een eigen karakter en beleving wat wordt bereikt door het gebruik 
van ‚de juiste schaalverhoudingen, gebruik van natuurlijke materialen en warme kleuren‛. Ook 
bij schouwburg het Park heeft Van Huut gekozen voor lossere en vrijere vormen die de mens 
‚een vriendelijker en harmonischer gevoel‛ geven.88   
Voor het ontwerp van de schouwburg nam Van Huut de natuur als inspiratiebron. In de 
Hoornse luchten (‚een spel van schaduw en licht‛) en het nabije water doet de architect 
inspiratie op voor het gebruik van gepatineerd koper, titaan en glas.89 Deze materialen hebben 
ook een zekere ‘lichtheid’ in het gebouw tot gevolg. De gevel van het complex bestaat voor 
grote delen uit glas, zo ook de gevel van de foyer van de grote zaal, wat openheid en contact 
met het water creëert. De glazen gevels worden geleed door purperen kozijnen; een element 
dat vaker terug is te vinden in het werk van Alberts en Van Huut. De daken zijn van groen 
koper dat glinstert in het zonlicht. De toneeltoren is bekleed met grijs titaan en vertoont 
inkepingen die een plooiend effect teweegbrengen en waarin opnieuw de kleur purper 
terugkomt. Het gebruik van baksteen in de sokkel van het gebouw verwijst naar de historische 
gebouwen van Hoorn, maar is ook een veelgebruikt materiaal door Alberts en Van Huut 
Architecten. De buitengevel van het gedeelte waar zich de kantoren bevinden is bekleed met 
hout en ook hier zijn de purperen kozijnen toegepast. De foyers hebben natuurstenen vloeren 
en worden gekenmerkt door het gebruik van pastelkleuren en blank hout. Door het vele 
gebruik van glas en de hoogte van de grote foyer, maakt het gebouw een ruimtelijke indruk. In 
het gehele interieur komen de organische vormen veelvuldig terug, zoals in de schuin 
weglopende plafonds, de ruitvormige wandlampen, de lambrisering tegen de wanden en de 
glazen inzetten in tussendeuren. In de grote zaal komt deze vormentaal tot uiting in 

                                                 

88 Alberts en Van Huut Architecten, Nieuwbouw schouwburg te Hoorn. 
89 Alberts en Van Huut Architecten [schetsen en toelichting op het ontwerp]. 
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schelpvormige loges die de zaal insteken. Het meubilair is grotendeels door Van Huut zelf 
ontworpen, zodat dezelfde detaillering overal terugkomt.  
 

5.4.6 belevenisaspecten 
In schouwburg het Park komen de belevenisaspecten op een heel eigen manier tot uiting. Het 
Programma van Eisen schreef een hoogwaardige en karakteristieke architectonische 
verschijningsvorm voor, die herkenbaar, stijlvol en uitnodigend zou zijn en de theaterfunctie 
van het gebouw nadrukkelijk zou uitstralen (zie paragraaf 5.4.2). En inderdaad, het College 
van B&W prees het ontwerp van Alberts en Van Huut voor de bijzondere verschijningsvorm 
en de warme en feestelijke uitstraling in het ontwerp. De vakjury sprak over een zekere mate 
van verleidelijkheid (zie paragraaf 5.4.3). De schouwburg is inderdaad een opvallende, in de 
avond zelfs spectaculaire verschijning. Het gebouw heeft een duidelijke interactie met de 
omgeving, en bestaat zelf uit een spel met licht en schaduwen, veroorzaakt door de 
veelvormigheid van het gebouw en de gebruikte materialen. De groene koperen koepel van de 
grote zaal en de geplooide toneeltoren die ’s avonds in de inkepingen oplicht, zijn markante en 
communicatieve elementen. Het gebruik van het vele glas zorgt voor transparantie, lichtheid en 
een open karakter. Het uitzicht op het water biedt een zekere allure. De grote glaspartijen 
maken eveneens het spel van kijken en bekeken worden mogelijk. In dit gebouw slaat dit in 
mindere mate op de relatie tussen bezoekers en de stad (niet-bezoekers) omdat de stad 
simpelweg te ver weg ligt, maar des te meer op de relatie tussen bezoekers onderling. De 
transparantie van de foyers maakt lange zichtlijnen mogelijk. Dit spel wordt versterkt door het 
niveauverschil tussen de kleine en grote foyer. Hoewel de kleine foyer in open verbinding staat 
met de grote foyer, biedt deze foyer mede door zijn ronding toch een bepaalde intimiteit. In de 
grote zaal zijn de gekleurde schelpvormige loges verrassende elementen. Op de rode 
theaterstoelen na, zijn in de zaal dezelfde pastelkleuren als in de foyer gebruikt en aan de 
wanden prijken eveneens ruitvormige lichtarmaturen. In de foyers hangen bovendien grote 
theatrale kroonluchters. Het zitmeubilair bestaat echter uit houten banken die aan tuinbanken 
doen denken. Hoewel ergonomisch verantwoord, geven zij niet bepaald een luxe of 
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comfortabele indruk. Daarnaast valt op dat de banken langs de rondingen van de gevels zijn 
geplaatst, waardoor bezoekers gedwongen zijn de foyer in te kijken, in plaats van naar buiten. 
Hoewel een beetje zonde van het uitzicht, bevordert dit wel de interactie met andere bezoekers. 
Het toegankelijke karakter van het gebouw wordt in zijn gebruik versterkt door de zelfstandige 
horeca die overdag mensen trekt en ook ’s avonds geopend is voor publiek dat geen 
voorstelling bezoekt.  
 

5.5 Schouwburg De Lawei 
 
Architectenbureau: dienst gemeentewerken, P.C. Blokland en J.Planting                        

        Bonnema architecten, Abe Bonnema    
Opgeleverd: 1960, 1986 
Programma: grote en kleine theaterzaal, expositiegalerij, theatercafé  
Capaciteit: 836 (grote zaal), 478 (midden zaal) 
Toneel: lijsttoneel (grote en midden zaal) 
 
‚De Lawei: het tastbare bewijs ook dat het in Den Haag menens is geweest met de sociaal-
culturele begeleiding van de industrialisatie die in Drachten zo fors is ingezet.‛ Zo luidde de 
afsluiting van een artikel in het Mededelingenblad voor de probleemgebieden in Nederland90 
naar aanleiding van de opening van De Lawei in Drachten op 20 mei 1960.91 Met de komst van 
een Philipsfabriek in de jaren vijftig was het inwonertal van Drachten aanzienlijk gegroeid en 
daarmee ook de behoefte aan zaalruimte voor culturele activiteiten en het verenigingsleven. Bij 
gebrek aan beter vonden in de jaren vijftig tal van activiteiten plaats in de kantine van Philips, 
maar gestreefd werd naar de totstandkoming van een volwaardige voorziening. Aanvankelijk 
                                                 

90 F. Dam, ‚Sociaal–cultureel centrum ‘De Lawei’ te Drachten,‛ in Mededelingenblad voor de probleemgebieden in 
Nederland 4, nr. 4 (december 1960): 11.  
91 De openingsdatum wordt genoemd in Bijlage C: Samenvatting van gebeurtenissen en verrichtingen gedurende de 
jaren 1958, 1959, 1960 behorende bij 1946-1961 Terugblik en perspectief, een uitgave van de Rijkscommissie van advies 
voor de bouw van schouwburgen en concertzalen (Amsterdam, 1961).  
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was er door de gemeente Smallingerland een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van 
een sociaal-cultureel centrum. Het plan dat daaruit voortkwam werd in Den Haag echter te 
duur bevonden om voor rijkssubsidiëring in aanmerking te komen. Het gebouw zou niet meer 
dan driekwart miljoen gulden mogen kosten. De dienst van gemeentewerken reageerde hierop 
door zelf een nieuw plan op tafel te leggen voor een ‚vrij bescheiden, maar goed geoutilleerd 
gebouw‛,92 beschikkend over een schouwburgzaal met ruim 600 stoelen, een foyer voor enkele 
honderden bezoekers en verscheidene kleinere zaaltjes, ontworpen door de bij de dienst 
werkzame architecten Blokland en Planting. Dit ontwerp paste wel binnen de financiële kaders 
en de benodigde rijkssubsidie werd ditmaal toegezegd. In mei 1958 kon worden begonnen met 
de bouw die twee jaar in beslag zou nemen. Dam omschreef de sociaal-culturele doelstelling 
van De Lawei in 1960 als volgt: ‚De (Drachtster) Lawei wil de mensen tot in de wijde 
omgeving oproepen tot welbestede, passende, zo mogelijk verrijkende ontspanning na het 
dagelijks werk.‛93 De toenmalige Commissaris der Koningin van Friesland, Linthorst, noemde 
in zijn openingsrede De Lawei ‚mooi en doelmatig‛, maar vroeg zich opmerkelijk genoeg ook 
af of het gebouw niet al gauw te klein zou blijken te zijn.94 En inderdaad waren in 1966 de 
eerste uitbreidingen al een feit: er werd een ruime foyer en een nieuwe bovenzaal gerealiseerd. 
In 1972 volgde een tweede uitbreiding met een vergadercentrum en een uitbreiding ten 
behoeve van de muziekschool. Daarnaast werden repetitieruimte, kleedkamers en kantoren 
voor het in Drachten gevestigde toneelgezelschap de Noorder-Compagnie toegevoegd. Tevens 
werd een expositiegalerij gerealiseerd. Al gauw bleek door de toenemende publieksaantallen 
dat ook de theaterzaal en de foyer niet meer toereikend waren. In 1984 werd het besluit 
genomen opnieuw uit te breiden. Architect Abe Bonnema ontwierp een nieuwe grote zaal met 
een capaciteit van 836 plaatsen inclusief een grote foyer. De bestaande zaal werd verkleind tot 
een zaal met 478 stoelen. Daarnaast werden er verbeteringen in de rest van het gebouw 
aangebracht. In 1986 werd de nieuwe Lawei opgeleverd en daarmee was De Lawei een van de 

                                                 

92 Dam, ‚Sociaal–cultureel centrum ‘De Lawei’ te Drachten,‛ 10, 11. 
93 Ibid., 11. 
94 Ibid., 11. 
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grootste theaters van Nederland geworden.95 Sindsdien hebben er slechts interne kleine 
verbouwingen plaatsgevonden, werd in 2005 de toneeltoren verhoogd en werd in 2006-2007 
een nieuwe trekkenwand geplaatst. In het najaar van 2006 werd naast de ingang van De Lawei 
een inpandig theatercafé gerealiseerd. In het exterieur is het originele gebouw met de sobere en 
doelmatige architectuur van de late jaren vijftig nog steeds herkenbaar. Dit gebouwdeel 
vertoont duidelijk sporen van ouderdom en het witte stucwerk vertoont verkleuringen onder 
invloed van vuil en vocht. Het gebouwdeel uit de jaren tachtig is uitgevoerd in de zakelijke 
stijl van Abe Bonnema: geometrische volumes met een wandbekleding bestaande uit witte 
panelen die eveneens sporen van veroudering en vervuiling vertonen. De Lawei ligt op een 
kruispunt van wegen en het voorplein ligt aan een drukke rotonde. In de omgeving staan meer 
gebouwen uit de jaren zestig en tachtig; tegenover de Lawei ligt het eveneens door Abe 
Bonnema in dezelfde stijl uitgevoerde gemeentehuis. Aan de zijkant van de Lawei ligt een 
grote parkeerplaats voor bezoekers. In het interieur is getracht het gebouw met enkele 
aanpassingen zoals nieuwe verlichting en modern meubilair up-to-date te houden. In sommige 
delen van het gebouw is rode en gele vloerbedekking gelegd, zo ook in de entree, om wat meer 
warmte te creëren. De vipfoyer is opnieuw aangekleed met gekleurde stoffen en stoeltjes. In de 
foyer van de grote zaal is meer kleur en vorm aangebracht met behulp van los meubilair; 
stoffen banken met rondingen en rode en gele meubelstukken. Er is een nieuwe bar geplaatst 
en een restaurantgebied gecreëerd; beide met een kleurrijker en actueler karakter. Toch is 
hieronder de zakelijke sfeer van het gebouw nog steeds voelbaar: rechte gangen, sobere 
trappen, zwarte strakke kozijnen en plafonds in zwart rabat, grijs linoleum in de foyers en de 
gangen. De foyer is een grote rechthoekige ruimte en biedt geen intimiteit. De grote zaal 
vertoont geen bijzonderheden: zwarte stoelen en wanden tegen een rode vloerbedekking.   
 
 
 
 

                                                 

95 Stef Avezaat e.a., red., Altijd Applaus, beleidsplan 2009-2013 (Drachten: Stichting De Lawei, datum onbekend), 5.  
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5.6 Theater- en Congrescentrum De Tamboer 
 
Architectenbureau: Greiner Van Goor Architecten bv, Onno Greiner & Martien van Goor 
Opgeleverd: 1967, 1997 
Programma: grote en kleine theaterzaal, expositieruimte, theatercafé  
Capaciteit: 820 (Univé zaal), 350 (Passage zaal) 
Toneel: lijsttoneel (grote en kleine zaal) 
 
In 1960 ontwierp Onno Greiner van bureau Greiner Van Goor Architecten bv in opdracht van 
het gemeentebestuur een cultureel centrum voor Hoogeveen. Cultureel Centrum De Tamboer 
dat in 1967 zou worden geopend, zou het eerste theatergebouw in een reeks van de hand van 
Greiner zijn.96 De multifunctionaliteit en laagdrempeligheid van het culturele centrum zouden 
het tot een goed gebruikte ontmoetingsplek voor de gemeenschap moeten maken.97 Greiner 
vatte het cultureel centrum op als een klein stadshart waar straten doorheen liepen die 
uitkwamen op een centraal buitenpleintje. In de verschillende bouwvolumes lagen de 
binnenstraten, die de hoofdstraat in het binnengebied tussen de bouwvolumes omringden. In 
zekere zin wilde Greiner met het cultureel centrum de straat zonder verkeer als plek voor 
veilige ontmoeting, teruggeven aan de bewoners van de stad. ‚Zo kan de mens zijn medemens 
ontmoeten, niet in een paleis, niet in een gebouw waar hij zich wellicht vreemd en schuw 
voelt, waar hij de drempel vreest, maar in een gebouw dat is als de straat, heldere en 
overzichtelijk maar vol verrassingen, een gebouw dat zich naar hem opent en waar hij, naar wij 
hopen, die dingen kan beleven die later tot zijn beste herinneringen behoren.‛98 Het gebouw 
bezat een theaterzaal met 668 stoelen, een kleine zaal, expositieruimte, vergaderzalen en een 

                                                 

96 Theater- en Congrescentrum De Tamboer, ‚De Tamboer-Historie,‛ De Tamboer, <http://www.detamboer.nl> 
(geraadpleegd op 24 juli 2006). 
97 Renate Meijer, ‚De theaterontwerpen van Onno Greiner en Martien van Goor: Theater waar mensen elkaar niet kunnen 
zien, zijn zielloos,‛ Zichtlijnen, maart 2000. <http://www.zichtlijnen.nl> (geraadpleegd op 13 april 2004). 
98 ‚Cultureel Centrum ‘De Tamboer’ te Hoogeveen. Architect: Onno Greiner,‛ in Bouwkundig Weekblad 85, no. 11 
(oktober 1967): 367. 
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café-restaurant. De kleine zaal was in feite een open ruimte die dienst deed als foyer voor de 
grote zaal, maar door middel van houten rolluiken ook kon worden afgescheiden van de 
overige verkeersruimten. Met een wegneembaar podium, toneelverlichting en een 
verplaatsbare geluidsinstallatie zou de zaal gebruikt kunnen worden voor recital, klein toneel, 
film en cabaret, maar ook voor dansavonden, feesten en buffetten.99 De theaterzaal bestond uit 
twee in elkaar geschoven zeshoekige volumes. De ene zeshoek behuisde het auditorium en een 
voortoneel, terwijl in de andere zeshoek zich het speelvlak en de toneeltoren bevonden. Door 
op het toneel tribunes te plaatsen, ontstond een en ronde opstelling.100 Ondanks deze 
mogelijkheid van ‘toneel op toneel’ was het vanaf de opening eigenlijk al duidelijk dat het 
gebouw een kleine theaterzaal miste. Daarnaast raakten de theatertechniek, de beschikbare 
ruimte en de faciliteiten met het verstrijken van de jaren gedateerd. Er werd in 1987 al 
nagedacht over aanpassingen aan het gebouw en aanvankelijk werd de oplossing gezocht in 
een uitbreiding van de bestaande zaal naar ruim 800 stoelen en de aanbouw van een nieuwe 
kleine zaal. In een later stadium zag men meer heil in het bouwen van een nieuwe grote zaal en 
een verkleining van de bestaande zaal.101 De plannen pasten in de visie van de gemeente om de 
centrumfunctie van Hoogeveen te versterken en Bureau Greiner kreeg de opdracht om haar 
eigen gebouw aan te passen. In november 1995 werd begonnen met de (ver)bouw.102 In een 
plan dat ruim 26 miljoen gulden zou gaan kosten werden de entree, de kassa’s, foyers, kantoor, 
kleed- en bergruimten ingrijpend gewijzigd en uitgebreid. De foyer uit 1967 bleef echter in 
zijn huidige vorm bestaan. In een aanbouw werd een nieuwe grote zaal met 820 plaatsen en 
een uitbreiding op de foyer gerealiseerd. De nieuwe grote zaal heeft een bolvorm met korte 
                                                 

99 Ibid., 374. Stoelcapaciteit is gebaseerd op het genoemde aantal in Bob Logger e.a., red., Theaters in Nederland sinds 
de zeventiende eeuw (Amsterdam: Theater Instituut Nederland, 2007), 251.  
100 Renate Meijer, ‚De theaterontwerpen van Onno Greiner en Martien van Goor: Theater waar mensen elkaar niet 
kunnen zien, zijn zielloos.‛ 
101 Roelof Tienkamp, ‚De vernieuwde Tamboer in Hoogeveen: een lust voor oog en oor,‛ Kijk op het Noorden 29, no. 
231 (september 1997): 45.  
102 Deze datum wordt genoemd door Tienkamp. Elders wordt melding gemaakt van april 1996: Theater- en 
Congrescentrum De Tamboer, ‚De Tamboer-Historie,‛ De Tamboer, <http://www.detamboer.nl> (geraadpleegd op 24 juli 
2006). 
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zichtlijnen. De zaal uit 1967 werd aangepast en de capaciteit werd teruggebracht tot 350 
stoelen waarvan 175 op het balkon. Vóór het theater plaatste Greiner een serie hoge witte 
portalen, waarmee hij het effect van een ‘open gevel’ heeft willen bereiken, en die het gebouw 
laten aansluiten op de grootschalige gebouwen die in recentere jaren in de omgeving van De 
Tamboer waren verrezen. Nieuw geplaatste lichtelementen markeren de looplijnen naar de 
hoofdingang.103 De Tamboer ligt in de hoofdstraat van het centrum van Hoogeveen met de 
entree aan een plein. Aan de achterzijde van het gebouw ligt een grote parkeerplaats voor 
bezoekers. Vanaf het exterieur komen de gesloten geometrische volumes van de toneeltoren en 
aangrenzende bouwdelen, die zijn uitgevoerd in lichte baksteen, zwaar en monotoon over. Het 
plein betredend wordt de bezoeker omringd door de glazen puien van de binnenstraten. 
Hoewel De Tamboer dus interne wijzigingen heeft ondergaan, ademen het gebouw en vooral 
de voornaamste publieksruimten, nog steeds de sfeer van de jaren zestig. De plattegrond met 
de binnenstraten is in de bouwdelen uit de jaren zestig ongewijzigd gebleven. In het interieur 
overheerst dezelfde baksteen die in het exterieur is toegepast. De vloeren in de ‘straten’ en 
foyers bestaan uit grijze plavuizen en hebben lichthouten rabatplafonds. De aankleding in de 
oude foyer, die ook altijd in gebruik is bij voorstellingen in de (nieuwe) grote zaal, is 
traditioneel: een rode loper loopt over de plavuizen, rode stoeltjes vullen de ruimte, 
gedrapeerde kleden hangen over tafeltjes en mobiele bars en aan de wanden. Het theatercafé is 
ingericht als bruin café. De voormalig grote zaal die werd verkleind tot kleine zaal is wat 
betreft karakter een eenvoudige zaal met zwarte stoelen en hetzelfde lichthouten rabat in de 
wanden. De nieuwe grote zaal is echter een moderne zaal met rode theaterstoelen en sfeervolle 
verlichting. De stijl van de bijbehorende foyer is aangepast op het bestaande bouwdeel en 
dezelfde materialen (baksteen, lichthouten rabat, grijze plavuizen) zijn toegepast. Dit deel doet 
iets actueler aan door het gebruik van felrode pilaren, staal in de trappen, moderne verlichting 
en gekleurde zitmeubels.  
 

                                                 

103 Ibid., 45 & Greiner Van Goor Huijten Architecten bv, ‚Nieuwbouw Theater ‘De Tamboer’ te Hoogeveen (ontwerp 
1991),‛ Greiner Van Goor Huijten Architecten bv, <http://www.gvg.nl> (geraadpleegd op 27 augustus 2008).  
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5.7 Theater Geert Teis 
 
Architectenbureau: H.M.Koldewij  
          Prinssen en Bus Raadgevende Ingenieurs bv, Hemming 
Opgeleverd: 1967, 1997 
Programma: grote theaterzaal   
Capaciteit: 628  
Toneel: lijsttoneel  

 
Ook Stadskanaal ondervond in de jaren vijftig de gevolgen van de vestiging van een 
Philipsfabriek in 1955. De werkgelegenheid die de fabriek met zich meebracht leidde tot een 
groeiend aantal inwoners en daarmee groeide ook de behoefte aan voorzieningen die 
bijdroegen aan een volwaardige woon- en werkomgeving. In 1958 werd de stichting Sociaal 
Cultureel Centrum Stadskanaal opgericht die zich tot doel stelde om een of meer gebouwen ten 
dienste van het sociale en culturele leven in de kanaalstreek te stichten, in stand te houden en te 
exploiteren. In november 1967 opende Het Geert Teis Centrum haar deuren.104 In het 
besluitvormingsproces was men gekomen tot een multifunctioneel gebouw waarin naast een 
theater, een bibliotheek, een tentoonstellingsruimte, vergaderzalen en een muziek- en 
balletschool gevestigd waren. ‚Een centrum, waar de vele vormen van het culturele leven zijn 
bijeengebracht, waar men elkaar kan treffen, activeren, stimuleren.‛ Architect Koldewij, die 
twee jaar later de schouwburg in Hoorn zou realiseren tekende voor het ontwerp. De 
theaterzaal met 450 stoelen had een en ronde opstelling gekregen, geïnspireerd op moderne 
kleine theaters in het buitenland. Op het balkon bevonden zich nog eens 150 stoelen. In de 
foyer was een klein podium aangebracht zodat deze dienst kon doen als kleine zaal.105 De 
kosten van het complex waren opgelopen tot ruim boven de twee miljoen gulden. In 1981 werd 

                                                 

104 Theater Geert Teis, ‚Geschiedenis,‛ Theater Geert Teis, <http://www.geertteis.nl> (geraadpleegd op 8 september 
2006). 
105 ‚‘Geert Teis’ centrum te Stadskanaal. Architect H.M. Koldewij,‛ Bouw 25, nr. 52 (december 1970): 1994-1996. 
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de stichtingsvorm opgeheven en kwam Het Geert Teis Centrum onder de gemeente te vallen. 
Dertig jaar later was Geert Teis aan een grootschalige verbouwing toe, die werd uitgevoerd 
naar ontwerp van architect Hemming van bureau Prinsen en Bus. Het exterieur bleef 
ongewijzigd, alhoewel een voorpui bij de hoofdingang werd aangebracht. Het interieur werd 
voor vijf miljoen gulden volledig aangepast aan de moderne eisen, waarbij de capaciteit van de 
zaal vergroot werd van 560 naar 630 zitplaatsen, de stoelen werden vervangen, nieuwe 
publiekstoiletten en een nieuw kantoorgedeelte werden gerealiseerd en aanpassingen in de 
foyer werden gedaan. Daarnaast werd de theatertechniek verregaand aangepast. In november 
1997, dertig jaar na de opening van Het Geert Teis Centrum, werd het vernieuwde Theater 
Geert Teis opnieuw geopend.106 Het theater ligt aan het Geert Teisplein, waar zich ruime 
parkeervoorzieningen bevinden. In de omgeving zijn gebouwen uit de jaren tachtig en negentig 
gerealiseerd. Het ongewijzigde exterieur is uitgevoerd in baksteen en oogt nietszeggend; de 
theaterfunctie komt niet in de architectuur van het gebouw naar voren. De grijze bakstenen 
toneeltoren rijst als een zware kolos boven het theater uit. Het theater deelt een sobere 
hoofdentree met de bibliotheek, waarna de bezoekersstromen gescheiden worden. De 
aanpassingen in de publieksruimten die in 1997 zijn gedaan zijn bedoeld geweest om wat meer 
sfeer in het theater aan te brengen, maar zijn behoudend van karakter: een grijsblauwe 
vloerbedekking tegen witte muren, eenvoudige spotjes in rijen in een platenplafond. Een 
enkele bakstenen muur in het interieur is blauw gespoten. In de foyer wordt een traditionele 
opstelling van blankhouten tafeltjes met daaromheen niet-bijzondere stoelen gehanteerd, al dan 
niet met een kleedje aangekleed. Er worden rode gordijnen gebruikt langs de wanden van de 
foyer en om verschillende ruimten van elkaar af te scheiden of toegangen af te sluiten wanneer 
deze niet in gebruik zijn om meer sfeer en intimiteit te creëren. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de 
garderobe of bij de deuren naar het theater, zodat de hoofdentree van het gebouw aan het zicht 
onttrokken wordt. In de verder ongeornamenteerde zaal met donkere wanden en grijze 
vloerbedekking zijn rode theaterstoelen geplaatst. 

                                                 

106 Theater Geert Teis, ‚Geschiedenis,‛ Theater Geert Teis, <http://www.geertteis.nl> (geraadpleegd op 8 september 
2006). 
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5.8 De Goudse Schouwburg 
 
Architectenbureau: AGS architekten, Paré 
Interieurontwerp: Ton van Bergen Architectenbureau 
       Gerwin Smit, vormgever 
Opgeleverd: 1992 
Programma: grote en kleine theaterzaal, theatercafé  
Capaciteit: 813 (grote zaal), 220 (kleine zaal) 
Toneel: lijsttoneel (grote zaal), vlakke vloer (kleine zaal) 
 
In 1913 werd De Goudse Schouwburg geopend. Het gebouw was ontworpen in opdracht van 
de in 1854 opgerichte Sociëteit Ons Genoegen door de in Gouda gevestigde H.J. Nederhorst. 
Dezelfde Sociëteit was ook eigenaar van het naastgelegen en in 1871 gerealiseerde theater 
Kunstmin. In 1930 werden beide gebouwen met elkaar verbonden, waardoor een 
gebouwencomplex met twee zalen ontstond. De schouwburgzaal met lijsttheater werd gebruikt 
voor toneel, cabaret en muziektheater, terwijl in de zaal van Kunstmin vooral toneel en 
concerten ten gehore werden gebracht Tot 1981 was de Sociëteit eigenaar van het complex, 
totdat de gemeente Gouda in dat jaar alle accommodaties van de SOG kocht en onderbracht in 
de stichting Schouwburgcomplex Gouda.107 Het gebouw vertoonde inmiddels ernstige 
bouwkundige gebreken. In 1987/’88 bleek de fundering in de zwakke veengrond zo slecht te 
zijn dat het gebouw begon te verzakken, waartoe de gemeente besloot tot nieuwbouw. 
Uitgangspunt voor de bouw van een nieuwe schouwburg was dat deze net zo sfeervol moest 
zijn als de oude schouwburg. Financiën speelden echter de grootste rol in de selectie van een 
architectenbureau en de bouw van de schouwburg. Dit had alles te maken met de artikel-12 

                                                 

107 Bob Logger e.a., red., Theaters in Nederland sinds de zeventiende eeuw (Amsterdam: Theater Instituut Nederland, 
2007), 224-226. 
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status van de gemeente.108 Een aantal bureaus werd gevraagd om een offerte uit te brengen op 
basis waarvan AGS architecten werd geselecteerd. De oude schouwburg werd in fases 
gesloopt: eerst de oude sociëteit die dienst deed als foyer van de schouwburgzaal. Om de sloop 
van de foyer op te vangen werd een tijdelijke publieksruimte gerealiseerd. Op de locatie van de 
oude sociëteit werd vervolgens het nieuwe gebouw neergezet. Pas daarna werd de oude 
schouwburgzaal afgebroken. De omvang van de locatie voor het nieuwe gebouw was beperkt 
omdat aan de achterkant van het gebouw een riool lag. De entree en garderobe vielen daardoor 
klein uit. Om bij aankomst van het publiek en het uitkomen van de zaal de druk op de 
garderobe en entree te verlichten werd het theatercafé naast de garderobe geplaatst, zodat een 
deel van het publiek tijdens de piekuren daar zou kunnen verblijven.109 Op de plek waar de 
oude zaal zich bevond werden parkeerplaatsen aangelegd. De nieuwe Goudse Schouwburg 
werd in 1992 opgeleverd. Hoewel men tevreden was over het ontwerp van AGS, bestond 
onvrede over het interieurontwerp bij de in 1985 aangetreden directrice van de schouwburg en 
pleitbezorgster voor nieuwbouw. Dit ontwerp was door AGS architecten uitbesteed aan een 
interieurarchitect. Volgens directrice Nel Oskam was het interieurontwerp te zakelijk, met 
weinig kleur en veel grijstinten en had het niet de sfeervolle uitstraling die zij voor ogen had 
gehad. Vanaf 2001 werd er daarom gefaseerd een restyling uitgevoerd door een 
theatervormgever die eerder was aangetrokken voor de kostumering van portiers en 
gastvrouwen. Begonnen werd met het vervangen van de vloerbedekking en het verven van de 
muren in de foyers in paars-, roze-, groen- en blauwtinten110 Verdere aanpassingen werden 
gedaan in de entree, de vide, grote zaal, theatercafé, garderobe en het trappenhuis. De 
aanpassingen kenmerken zich door het gebruik van kleur en een meer sfeervolle verlichting. 

                                                 

108 Gemeenten met een artikel 12-status staan onder financiële curatele van het Rijk vanwege een structureel slechte 
financiële situatie. Artikel 12-gemeenten krijgen extra geld van de rijksoverheid, maar staan tegelijkertijd onder extra 
toezicht van het rijk. Gouda heeft door de zwakke bodemgesteldheid overmatig last van verzakkingen waardoor de kosten 
voor onder andere wegenonderhoud hoger liggen dan in andere gemeenten. Gouda heeft daarom bijna veertig jaar lang 
onafgebroken een artikel 12-status gehad. 
109 Interview met Nel Oskam, directrice de Goudse Schouwburg, 5 oktober 2006.  
110 Ibid. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijk_(staat)
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Ook de grote zaal werd van paarsblauwe wanden en dito vloerbedekking voorzien. Daarnaast 
werd de zaalverlichting aangepast door de armaturen van de wandlampen en lampen op de 
balustrades te vervangen. In de zomer van 2007 (na afloop van het publieksonderzoek dat 
onderdeel uitmaakt van deze studie) werden de toiletgroepen en de kleine zaal aangepakt. De 
uitgevoerde restyling heeft zeker bijgedragen aan een verbeterde theatersfeer in het interieur 
van het gebouw. Met name de grote zaal is sfeervol. De foyers zijn kleurrijk en aantrekkelijk. 
De kleine zaal daarentegen is een black box en heeft geen bijzondere ornamentering. Hoewel 
in haar interieur sfeervol, voelt het gebouw traditioneel aan met eenvoudige materialen en een 
traditionele opstelling van meubilair. Het exterieur bestaat uit vrijwel gesloten wanden 
uitgevoerd in lichte baksteen. Aan de voorzijde van het gebouw bevat een deel van de 
schuinlopende gevel glasstroken en bevinden zich twee ronde ramen. Hoewel het exterieur 
vanuit een bepaalde hoek een interessant geometrische vormenspel laat zien, doet het geheel 
toch zwaar aan, met name door de massa van de toneeltoren en de overwegend gesloten 
gevels. De schouwburg ligt op loopafstand van het centrum van Gouda en vlak naast de 
schouwburg is voldoende parkeergelegenheid. Deze parkeergelegenheid doet echter wat 
onverzorgd aan en in de directe nabijheid van de schouwburg bevinden zich in verval geraakte 
woningen.        
 

5.9 Schouwburg Amphion 
 
Architectenbureau: Architectenbureau R.D. Bleeker en W. Davidse 
Opgeleverd: 1968, 1981 
Programma: grote en kleine theaterzaal, expositieruimte  
Capaciteit: 688 (Rabobankzaal), 300 (Voorhuiszaal) 
Toneel: lijsttoneel (Rabobankzaal), vlakke vloer (Voorhuiszaal) 
 
Ook in Doetinchem had men begin jaren zestig plannen voor de bouw van een 
streekschouwburg. In 1961 zocht men naar de financiering voor de theatervoorziening en 
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besloten de Gedeputeerde Staten van Gelderland het budget te verhogen van 600.000 gulden 
naar een miljoen.111 Architect Bleeker werd gevraagd een ontwerp te maken met een 
zaalcapaciteit voor ruim 700 stoelen.112 De architect worstelde met het lage budget, zoals blijkt 
uit een toelichting op het eigen ontwerp: ‚Dat het resultaat toch niet de kenmerken van deze 
uiterste zuinigheid draagt, danken we in de eerste plaats aan het gemeentebestuur, dat met wijs 
beleid de koorden der beurs wist te vieren daar waar de eenvoud tot schraalheid dreigde te 
worden.‛ Uiteindelijk bedroegen de bouwkosten (inclusief installaties) toch nog 2.890.000 
gulden. Bleeker bestempelde de theatervoorziening zelf als een cultureel centrum, hoewel 
alleen in een theater- en congresfunctie voorzien was.113 In 1968 werd het gebouw opgeleverd 
en in gebruik genomen maar slechts tien jaar later werd architect Davidse, die ook al bij de 
originele bouw betrokken was, door de gemeente gevraagd om een ontwerp te maken voor een 
uitbreiding met een kleine zaal, een bijbehorende foyer en een expositieruimte. Deze nieuwe 
functies werden op de hoek tegen het grotere bestaande bouwvolume aangezet om zo het 
schouwburgplein een intiemer karakter te geven. De kleine zaal zou zelfstandig moeten 
kunnen functioneren en tegelijkertijd met de bestaande grote zaal gebruikt moeten kunnen 
worden. Daartoe kreeg het nieuwe volume een eigen ingang, garderobe en toiletten. De nieuwe 
foyer fungeerde niet alleen als foyer voor de nieuwe kleine zaal, maar ook als overloopruimte 
op de bestaande foyer, die aan de krappe kant was. Er werden zowel op de begane grond als op 
de verdieping twee doorgangen tussen het bestaande en het nieuwe bouwvolume aangebracht 
om de verkeersroute te vergroten. De kleine zaal bestemd voor experimenteel toneel, kreeg een 
vierkante speelvloer met daaromheen in carrévorm drie tribunes met inklapbare stoelen. Langs 
de zijwanden werden balkons aangebracht zodat de zaal een capaciteit van 300 tot 350 
personen kreeg. Wanneer deze weg werden geschoven was de zaal ook geschikt voor feesten, 
exposities en andere bijeenkomsten.114 Dit gebouw kenmerkt zich door de combinatie van 

                                                 

111 ‚Schouwburg voor Doetinchem,‛ Bouw 16, nr. 9 (maart 1961): 275.  
112 Wim Davidse, ‚Uitbreiding Schouwburg te Doetinchem. Architect: W. Davidse te Den Haag,‛ Bouw 38, no. 23 
(november 1983): 61.  
113 ‚Schouwburg ‘Amphion’ te Doetinchem,‛ Bouwkundig Weekblad 86, nr. 2 (februari 1969): 31-36.  
114 Davidse, ‚Uitbreiding Schouwburg te Doetinchem. Architect: W. Davidse te Den Haag,‛ 60, 61.  
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beton en baksteen. In het bouwdeel uit 1968 is een donkere baksteen toegepast, terwijl in het 
bouwdeel uit de jaren zeventig een witte baksteen is gekozen. Hoewel ooit een interessant 
gebouw, oogt het exterieur aftands en is het behalve door de aanwezigheid van de massieve 
betonnen toneeltoren niet herkenbaar als theater. In de langgerekte garderobe die leidt naar de 
grote foyer is net als in De Tamboer, gebruik gemaakt van grijze plavuizen. De grote foyer zelf 
heeft een parketvloer waarop statafels staan; van daaruit leidt een trap naar een balustrade waar 
zitgelegenheid is. De wanden van de grote zaal zijn net als de wanden in de foyer van kaal 
beton en de zaal heeft rode theaterstoelen en eenvoudige verlichting. De foyer van de kleine 
zaal wordt gekenmerkt door betonnen en bakstenen wanden, grijsgroene vloerbedekking met 
delen in parket, houten rabatplafonds en typische jaren zeventig staande en hangende 
bollampen. Het meubilair bestaat uit sta- en zittafels bedekt met kleedjes. De kleine zaal zelf is 
eenvoudig maar intiem. Het gebouw kent veel daglicht doordat de buitengevels veel 
raampartijen hebben en er gebruik is gemaakt van lichtkoepels op de bovenste verdieping. Net 
als bij De Goudse Schouwburg staan in de omgeving van Amphion een aantal woningen die in 
verval zijn geraakt. In de directe nabijheid van de schouwburg bevinden zich appartementen en 
winkels. Er is parkeergelegenheid aan de achterkant van het gebouw. 
 

5.10 Producties 
In hoofdstuk 4 is uiteengezet op welke wijze de selectie van de producties tot stand is 
gekomen. De toneelproducties betreffen twee vrije producties (De Stille Kracht en Kentering 
van een huwelijk) en een productie van een gesubsidieerd gezelschap (Jeanne d’Arc). De beide 
dansproducties (Heads or Tales en Myrrh and Cinnamon) zijn gemaakt door gesubsidieerde 
gezelschappen. Heads or Tales was een jubileumvoorstelling van NND/Galili Dance ter ere 
van het 10-jarige bestaan van het gezelschap. Dit werd gevierd samen met de Rotterdamse 
Dansacademie, die op dat moment 75 jaar bestond. Voor de gelegenheid waren tien dansers 
van de dansacademie uitgenodigd om deel te nemen aan de jubileumvoorstelling van Heads or 
Tales. Myrrh and Cinnamon was in de programmering van de Nederlandse schouwburgen 
opgenomen als onderdeel van de tweede tournee van het project DansClick. DansClick is een 
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initiatief om een groter publiek kennis te laten maken met moderne dans. De producties van 
veelal (bij het grote publiek) nog onbekende choreografen worden onderdeel van een 
avondvullend programma in de kleine zaal van een dertigtal Nederlandse schouwburgen. 
Onderdeel van het concept is een ‘warming-up’ en een ‘après dans’ die de dansvoorstellingen 
omlijsten. In de betreffende tournee bestond de warming-up uit een gezongen en gesproken 
vertelling van Theo Nijland: Hoe de dans mij uitvond. In de après dans werd het publiek na 
afloop van de tweede voorstelling (de choreografie More Day More Night van Marta Reig 
Torres) door de choreografen en dansers uitgenodigd op het podium om samen een drankje te 
drinken en ervaringen uit te wisselen. Elk seizoen worden twee tournees gepland met elk twee 
of drie producties die in reprise worden genomen. Zo was Myrrh and Cinnamon als onderdeel 
van DansClick een ingekorte versie van het origineel dat in 2004 in première was gegaan.   
Van de geselecteerde toneelproducties zijn voorstellingsanalyses gemaakt op basis van 
voorstellingen die onderdeel waren van het publieksonderzoek en in een enkel geval op basis 
van een voorstelling die buiten het publieksonderzoek viel.115 Voor elke productie is de 
voorstellingsanalyse gebaseerd op minimaal twee voorstellingen. De analyses van de 
dansproducties zijn gebaseerd op het bezoek aan meerdere voorstellingen die deel uitmaakten 
van het publieksonderzoek in het seizoen 2006/2007, aangevuld met beeldmateriaal van de 
producties.116 Als basis voor de analyses zijn de dimensies aangehouden zoals die zijn 
beschreven in paragraaf 3.4.4. en 3.4.5: de thematische, dramatische, theatrale en 
communicatieve dimensie. Deze dimensies vormden ook het uitgangspunt voor de invulling 
van de ervaring van de voorstelling in het operationele model en daarmee tevens voor de 
                                                 

115 De analyses van De Stille Kracht zijn gemaakt op basis van voorstellingen die geen deel uitmaakten van het 
publieksonderzoek: op 7 december 2006 in de Stadsschouwburg Groningen en op 16 februari 2007 in De Koninklijke 
Schouwburg in Den Haag. De analyses van Kentering van een huwelijk zijn gemaakt naar aanleiding van de 
voorstellingen in De Tamboer (8 maart 2007) en De Harmonie (17 april 2007). De analyses van Jeanne d’Arc zijn 
gebaseerd op de voorstellingen in het Park (20 februari 2007) en Castellum (15 maart 2007).  
116 Het beeldmateriaal van Heads or Tales is een opname gemaakt door NND/Galili Dance in de Stadsschouwburg 
Groningen (31 januari, 1, 2, of 3 februari 2007, exacte datum/data onbekend) en in Theater De Vest in Alkmaar (30 maart 
2007). Het beeldmateriaal van de productie Myrrh and Cinnamon is opgenomen tijdens de voorstelling van 19 april 2007 
in Amphion en op 20 april 2007 in De Harmonie. 

http://www.dansclick.nl/index.php?id=34
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survey. Hoewel deze dimensies in eerste instantie zijn ontwikkeld voor toneelproducties, is er 
omwille van vergelijkbaarheid voor gekozen om dezelfde dimensies te gebruiken als basis 
voor de dansproducties in het operationele model (zie paragraaf 4.2.2) en voor de analyse van 
de dansproducties. Uiteraard bestaan er verschillen in de aard van toneel en dans. Bij dans 
wordt het lichaam anders ingezet dan bij toneel: gestileerde bewegingen van het lichaam in de 
ruimte vormen de essentie van dans en het eventuele gebruik van tekst is van minder belang. In 
de betreffende dansproducties wordt overigens wel tekst gebruikt. En hoewel ook in de 
dansproducties personages te herkennen zijn, spelen deze een minder nadrukkelijke rol dan in 
de toneelproducties en treden in plaats daarvan de dansers zelf meer op de voorgrond. Men 
spreekt eerder over de ‘uitstraling’ van de danser dan over het gedrag van het personage en 
betekenis wordt eerder gegenereerd door de bewegingen van dansers dan door het gedrag van 
personages. Aan de andere kant is voor toneel ook de gebruikte lichaamstaal door de acteurs 
van belang. De vragenlijst is hierop aangepast (zie paragraaf 4.2.2) en deze verschillen hebben 
ook hun weerslag op de analyses. Daarnaast zijn de vier dimensies in de analyse van de 
dansvoorstellingen minder eenvoudig van elkaar te onderscheiden, waardoor ze in de 
beschrijvingen van de producties gezamenlijk worden besproken. De onderstaande 
beschrijvingen van de producties zijn gebaseerd op de gemaakte voorstellingsanalyses.117 
 

5.10.1 De Stille Kracht 
 
Naar het boek van Louis Couperus 
Bewerking en regie: Ger Thijs 
Door: Hummelinck Stuurman Theaterproducties 
Met: Tom Jansen, Johanna ter Steege, Victor Reinier, Hajo Bruins, Oda Spelbos, Martin  
         Schwab, Heddy Lester, Esther Scheldwacht en Joris Maussen 
Tournee van 15 oktober 2006 tot en met 23 februari 2007  

                                                 

117 Een eerste versie van de analyses werd gemaakt door Gitta Snijders (toneelproducties) en Nynke Toussaint 
(dansproducties).  
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thematische en dramatische dimensie 
Het stuk is gebaseerd op de beroemde roman De Stille Kracht, van Louis Couperus en speelt 
zich af rond 1900 in Nederlands-Indië. Getoond worden de nadagen van het oude Nederlandse 
koloniale regime door de ogen van een op de eilanden geboren Nederlandse resident, zijn 
vrouw en zoon, een regentenfamilie van de eilanden zelf, een gemengd echtpaar (de Van 
Helderens: een Nederlandse man en een Nederlands-Indische vrouw) en een Nederlands 
echtpaar (Eldersma), vers van de boot uit Nederland. Onderling heersen spanningen die terug 
te voeren zijn op machtsverhoudingen en wederzijds onbegrip. Deze spanningen heersen zowel 
tussen het Nederlandse regime en de lokale bevolking als tussen mannen en vrouwen, tussen 
lokale en Europese cultuur als tussen oud en nieuw geld. Het stuk heeft een klassieke structuur 
met een piramideopbouw en bestaat uit vijf bedrijven. In de eerste drie bedrijven wordt 
toegewerkt naar het centrale conflict. Aan het einde van het derde bedrijf wordt het hoogtepunt 
van het conflict aangekondigd wanneer duistere krachten zich openbaren. In het vierde bedrijf 
komt het overspel van de vrouw van de resident aan het licht en vallen de huwelijken van de 
Eldersma’s en Van Helderens uit elkaar. De verhoudingen tussen de figuren en de situatie 
worden vooral met behulp van dialogen duidelijk gemaakt. De afloop van de hele geschiedenis 
is dramatisch: een zelfmoord, drie scheidingen, terugkeer naar Nederland en het besef dat 
Nederland de grip op het land is kwijtgeraakt, als het die al ooit had. De inlanders kijken toe 
zonder in te grijpen, de vreemdelingen gaan vanzelf ten onder aan ‘de stille kracht’. 
Op de website van het bureau dat De Stille Kracht produceerde was destijds te lezen dat het 
stuk beoogde aan te sluiten op de actuele thematiek van het schisma tussen Oost en West. 
Hiermee werd waarschijnlijk gedoeld op de spanningen tussen het westen en het islamitische 
Midden-Oosten. ‚Het drama is spannend met haar actuele thematiek. Is Oost Oost, en West 
West en zullen ze elkaar dan nooit treffen?‛ Het is opvallend dat het productiebureau zo 
expliciet sprak over een link naar de actualiteit van dat moment. Het stuk zelf bevatte geen 
enkele verwijzing naar actuele politieke spanningen, of het moet de hoofddoek die Ida van 
Helderen transformeert tot moslima als zij haar man verlaat, zijn geweest. De Stille Kracht 
toonde vooral de koloniale machtsverhoudingen en de spanning tussen kolonisator Nederland 
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en gekoloniseerde Nederlands-Indië. Het mysterieuze exotische van de gekoloniseerde cultuur 
overwint uiteindelijk de westerse ratio en orde. Wellicht werd er met het aanhalen van de 
politieke Oost-West thematiek eerder het vraagstuk over ‘de ander’ bedoeld, iets wat zowel 
een rol speelde in het koloniale tijdperk als in meer recente politieke spanningsvelden.  
 
Bij aanvang van het stuk heeft resident Van Oudijck de gouden wapens van de familie van de 
regent Soenario, die deze bij het gokken had verloren, teruggekocht. De regent mag de spullen 
terugnemen, maar wordt door Van Oudijck gewezen op zijn onverantwoordelijke gedrag. De 
dialoog legt onmiddellijk een problematische machtsverhouding bloot. Meer vernedering volgt 
als de regent, om de wapens op te rapen, moet knielen voor de resident.  
Een tweede verhaallijn start met de aankomst van het echtpaar Eldersma, dat wordt 
verwelkomd door het echtpaar Van Helderen. De onwennigheid van het pas aangekomen 
echtpaar blijkt uit de onhandige kleding die zij dragen; veel te warm en te netjes voor de 
vochtige hitte van Nederlands-Indië. Frans van Helderen is gepikeerd omdat hij de positie van 
Onno Eldersma ambieerde. Hij wijt de benoeming van Eldersma aan de invloed van diens 
vrouw, die uit een bekende familie met ‘oud geld’ komt.  
Een derde verhaallijn opent met een scène waarin Léonie, de jonge vrouw van de resident, 
terugkeert van een winkelreisje naar Batavia. Léonie wordt neergezet als een verwende vrouw 
die zich tussen de ‚provincialen‛ gevangen voelt zitten. Haar man aanbidt haar echter en 
probeert haar onvrede te sussen. De verhoudingen in dit huwelijk liggen duidelijk scheef. Door 
zijdelingse blikken tussen Léonie en Theo, Van Oudijcks zoon uit een eerder huwelijk, wordt 
ook duidelijk dat de relatie tussen stiefmoeder en -zoon inmiddels een andere (seksuele) aard 
heeft gekregen. De climax van dit eerste bedrijf vindt plaats op een feest waar Soenario, 
dronken en woedend, de wapens terugbrengt en de resident bespuugt.  
  
In het tweede bedrijf is Theo achterdochtig; hij is op het spoor van Léonies affaire met Onno 
Eldersma en dreigt haar te vermoorden als ze hem bedriegt. Van Helderen doet een 
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toenaderingspoging tot Eva Eldersma, die voor hem een schitterend toonbeeld is van de 
Europese cultuur. Zij wijst hem af, want ze vindt vreemdgaan banaal.  
De verschillende verhaallijnen komen in een climax samen in een scène die zich afspeelt bij de 
paardenrennen: er ontstaat opnieuw een conflict tussen de resident en de regent, omdat die 
laatste het loon van werknemers vergokt. Léonie en Onno maken ondertussen een afspraak 
voor die avond. Van Oudijck heeft een brief ontvangen die hij aan Léonie laat lezen, waarin 
toespelingen worden gemaakt op het gedrag van Léonie. Frans doet nog een 
toenaderingspoging tot Eva, maar zij wijst hem opnieuw af. Theo bedreigt Onno en de laatste 
wordt door een onbekende dader bespat met rood sirihsap. Het conflict tussen de resident en de 
regent bereikt een hoogtepunt als de regent door de resident wordt ontslagen, hoewel Eldersma 
en ook Léonie van Oudijck adviseren om dit niet te doen. Een smeekbede van de moeder van 
de regent haalt niets uit waarop zij de resident met rustige stem laat weten dat hij onheil over 
zichzelf heeft afgeroepen.  
 
Toenemende onrust in het binnenland roept Onno en Frans weg van hun vrouwen. De scheuren 
in beider huwelijk worden duidelijker rond het afscheid van de mannen. Eva Eldersma wil 
terug naar Nederland, haar man niet. Maar Eva weet ook dat hij haar niet trouw is gebleven. 
Ida van Helderen verwijt haar man een domme Hollander te zijn en benadrukt de (letterlijke) 
vruchteloosheid van hun gemengde huwelijk. Ook Léonie die toch al nerveus is door 
onverklaarbare geluiden en de beschuldigende brieven die blijven komen wordt alleen 
achtergelaten, wat haar nog banger maakt. Als ze in het bijzijn van haar bediende gaat baden, 
ontdekt ze dat haar naakte lichaam bedekt is met rood vocht, sirihsap. Ze schreeuwt het uit.  
 
De aan de resident gestuurde brieven over Léonie blijken van Theo afkomstig te zijn. Van 
Oudijck confronteert hem daar mee. Van Oudijck wil eerst de beschuldigingen niet geloven, 
maar Theo overtuigt hem van de waarheid en sleurt hem mee.  
Theo en Van Oudijck breken in op een hartstochtelijke vrijpartij tussen Léonie en Onno. Van 
Oudijck is woedend en wil scheiden; Léonie, bang geworden nu ze op het punt staat alles, 
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inclusief haar schoonheid, te verliezen, wil niet gaan. Maar de resident schreeuwt haar toe dat 
ze kan gaan en dat ze vooral oud zal worden. Theo belooft haar eeuwige trouw en voegt zich 
bij haar. Ida, inmiddels volledig terug bij haar inlandse wortels verlaat haar man en wil zelfs 
geen afscheidskus meer van hem hebben. Ze verlaat het toneel met een sluier om haar hoofd, 
als een lokale vrouw.  
 
In het laatste bedrijf jaagt de resident de bediende van Léonie weg, zij is de laatste van de 
bedienden die het huis verlaat. Eva probeert de resident over te halen een diplomatieke 
oplossing voor de situatie met de regent te vinden en zelf met pensioen te gaan. De resident 
wijst beide voorstellen van de hand, hij blijft bij zijn besluit. Eva laat hem weten haar 
familiecontacten te gebruiken om de situatie niet te laten ontsporen.  
De slotscène vindt plaats op het feest dat Eva heeft georganiseerd. Er klinkt Nederlandse 
orgelmuziek. Soenario, zijn moeder en Ida zijn ook aanwezig. Eva staat met de schoenen van 
haar man in haar hand; hij blijkt te zijn verdronken. Eva heeft geregeld dat Van Helderen de 
nieuwe resident wordt. Hij zoekt haar op en vraagt haar te blijven, maar Eva weigert. Als 
laatste neemt de resident afscheid van haar, ze zeggen vaarwel.  
 

theatrale en communicatieve dimensie  
De casting valt te typeren als ‘natuurlijk’: aantrekkelijke blonde vrouw met femme fatale 
uitstraling voor het personage van Léonie, grijze, rijzige, Bourgondische man voor de rol van 
de resident, Indische acteurs voor de Indische personages, et cetera. Opvallend is dat twee 
acteurs vooral bekend zijn van een Nederlandse populaire televisieserie (Baantjer) en niet 
zozeer vanwege hun theaterervaring.  
Ook de kostumering is te kenmerken als naturalistisch. De Nederlanders dragen chique 
Nederlandse kleding zoals lichtgekleurde pakken en jurken, de inlanders dragen traditionele 
kostuums, rijk bewerkt, waarvan sommigen van glanzende zijde. Ook Léonie van Oudijck 
draagt rijkelijk bewerkte jurken, eveneens van zijde. Ida van Helderen draagt bij haar afscheid 
een hoofddoek, waarmee wordt aangegeven dat ze heeft gekozen voor de traditie van haar 
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geboorteland. In de scène waarin Léonie wordt bespuugt met sirihsap is de actrice volledig 
naakt. Tijdens het vrijen in het vierde bedrijf staat dezelfde actrice met ontbloot bovenlijf. 
Deze keuzes dragen bij aan de realistische speelwijze met ingeleefde dialogen, dialogen 
richting elkaar uitgesproken, en verbeelde emoties. Op andere momenten staan de acteurs 
traditioneel te declameren, waarbij ze richting het publiek spreken op momenten waarop de 
personages eigenlijk in dialoog met elkaar zijn. Geen moment echter wordt de vierde wand 
doorbroken, ook blijven de acteurs gedurende het hele stuk in hun rol. De fysieke acties in het 
stuk, zoals de klap die Léonie van haar echtgenoot krijgt, het wassen, de zoenen en het vrijen, 
worden realistisch neergezet. Ook de attributen die gebruikt worden, zoals de wapens en de 
brieven die de resident gedurende het stuk ontvangt, zijn realistisch aandoende voorwerpen.  
Bij aanvang van het stuk is het doek al geopend, waardoor het publiek bij binnenkomst het 
decor te zien krijgt. De scenografie contrasteert met de keuze voor het traditionele acteerwerk; 
deze is juist heel strak en minimaal vormgegeven. Het podium is omlijst door drie hoge 
wanden van licht hout. In de achterwand bevindt zich een grote cirkel, van minstens 4 meter 
doorsnede, die gedurende het stuk oplicht en van kleur verandert. In de zijwanden zijn vier 
openingen aangebracht voor op- en afgang. De kant waar de acteurs opkomen of afgaan heeft 
in het stuk geen symbolische betekenis. Er staan vier zwarte stoelen tegen de houten wanden. 
Als sfeermeter voor de ontwikkelingen in het stuk fungeren de kleuren in de cirkel in de 
achterwand: beginnen deze eerst nog rood-geel, naarmate het stuk vordert en de dramatische 
gebeurtenissen (en de regentijd) vorm krijgen, wordt het licht blauwer en donkerder. In de 
tweede helft van het stuk is de sfeer daardoor duisterder en dreigender. Pas bij het feest aan het 
einde, als de resident zegt dat het ochtend wordt, verandert het licht weer naar rood.  
Opvallend is dat de dialogen voornamelijk voorop en in het midden van het toneel worden 
gespeeld. Van de overige theatrale ruimte wordt weinig gebruik gemaakt; de rest van het 
podium fungeert vooral als op- en afgang voor de acteurs. 
Wat betreft het geluid klinken er per scènewisseling pianotonen, groeiend in 
onheilspellendheid. Bij de paardenraces klinken trappelende paardenhoeven, de feesten 
worden begeleid door West-Europese muziek, het laatste feest zelfs door Hollandse 
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orgelmuziek. Om de regentijd in de tweede helft van het stuk weer te geven, klinkt het ruisen 
van de regen op de achtergrond. Wanneer bij de paardenraces de moeder van de regent de 
resident vervloekt, wordt de scène uitgeluid met een knallende donder, die tegelijkertijd het 
begin van de regentijd symboliseert. De kleur rood brengt duidelijk accenten aan in het stuk: 
de brieven die de resident ontvangt zijn rood gekleurd. Ook de sluier die Ida van Helderen 
omdoet, is rood. De kostuums van de Indische acteurs hebben alle roodtinten. Deze kleur roept 
associaties op met zowel bloed en geweld, als met het sirihsap dat Léonie bij het wassen op 
haar lichaam ontdekt.  
 

5.10.2 Kentering van een huwelijk 
 
Naar het boek van Sándor Márai 
Regie: Ursul de Geer 
Bewerking tekst: Ursul de Geer en Laurens Spoor 
Door: Wallis Theaterproducties 
Met: Will van Kralingen, Saskia Temmink, Huub Stapel en Just Meijer 
Tournee van 26 januari 2007 tot en met 5 juni 2007  
 

thematische en dramatische dimensie 
Kentering van een huwelijk is een bewerking van het gelijknamige boek van de Hongaarse 
schrijver Sándor Márai en speelt zicht grotendeels af in het gegoede, decadente milieu van 
Boedapest aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. De ontwikkelingen in het verhaal 
worden niet op het toneel uitgespeeld, maar vooral in retrospectief verteld door middel van 
lange monologen waarin de personages en daarmee ook de perspectieven elkaar afwisselen. 
Zelden vindt er een echte dialoog plaats en als deze plaatsvinden dan overwegend in 
gesprekken met de figuur Lazar. Verschillende tijdslagen schuiven over elkaar heen waarbij de 
toeschouwer gevraagd wordt om uit de verschillende perspectieven het verhaal te 
reconstrueren. Het stuk krijgt daardoor een filmisch effect. Er ontspint zich een verhaal over 
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een man en zijn twee huwelijken. De figuur Lazar is de constant aanwezige factor in alle drie 
de perspectieven, terwijl hij zelf zijn kijk op de gebeurtenissen niet vertelt; hij is de passant in 
het leven van drie anderen die met de sterkste emotionele gebeurtenissen in hun leven te 
maken krijgen, maar over zichzelf laat hij niets los. Ilonka beseft dat Lazar geheimen van haar 
man kent die zij nooit te weten zal komen. Lazar is wat Péter de getuige van zijn leven noemt, 
de man aan wie Péter (afkomstig uit de gegoede burgerij) feitelijk zijn leven spiegelt. 
Daarnaast is hij een symbool van het intellectuele artistieke leven in Boedapest en net als de 
hoofdfiguur Péter is hij zeer bezorgd over de teloorgang van de beschaving en de stad.  
Péter, zijn eerste vrouw Ilonka, het dienstmeisje Judit, tevens Péters tweede vrouw, vertellen 
hun levensverhaal waarin hun onderlinge verhoudingen de kern vormen. Het stuk gaat over 
liefde en eenzaamheid, mislukte huwelijken, nieuwe inzichten, verandering van standpunten en 
de teloorgang van de bourgeoisie in Hongarije. Kortom: de kentering in de harten van mensen 
en de kentering in een beschaving. De ontwikkelingen gaan gepaard met teleurstelling en 
berusting. Péter komt tot het inzicht dat de mens eenzaam is en dat niemand de pijn van die 
fundamentele eenzaamheid kan verzachten of wegnemen. Ilonka’s mislukte huwelijk met Péter 
doet haar berusten in het feit dat de ideale liefde niet bestaat. 
 
Péter en Ilonka vertellen om de beurt over het verloop en de neergang, de kentering, van hun 
huwelijk. Péter vertelt over zijn jeugd bij een rijke familie. In zijn ouderlijk huis maakte Péter 
kennis met Judit, een van de dienstmeisjes. Met minachting vertelt Judit over het huis waar zij 
werkte. ‚Alles was volmaakt in orde, alleen hun leven niet.‛  
In het derde jaar van het huwelijk tussen Péter en Ilonka wordt hun zoontje geboren. Voor 
Péter maakte het kind ‚het waard de eenzaamheid te dragen‛. Ilonka erkent dat ze toch nog het 
meest van haar man hield. Peter vertelt dan over Ilonka’s wanhoop, haar onmacht om hem van 
haar te doen houden.  
Het echtpaar vertelt over hun reis naar Mirano in Italië. Péter en Ilonka zingen zachtjes. Péter 
onderbreekt haar: ‚Hoe moet het verder met ons?‛ Hij stelt voor om terug te gaan naar huis en 
om te scheiden. Ilonka wil weten wat er toch mis is en Péter zegt haar dat hij eigenlijk geen 
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behoefte aan liefde heeft. Hij vraagt Ilonka hem los te laten, minder van hem te houden. 
Zonder een besluit te hebben genomen over hun huwelijk, keren ze terug naar Boedapest, waar 
bij thuiskomst hun kind sterft. 
Nog verder emotioneel verwijderd van haar man, doet Ilonka de ontdekking van een lint in 
Péters portemonnee. Als Peter het lint dat Ilonka op haar borst heeft gepind ziet, verstijft hij. 
Ilonka wil koste wat kost, tegen het advies van Lazar in, achter het geheim komen van dit lint 
in Péters portemonnee. Lazar geeft haar de hint op zoek te gaan in Péters ouderlijk huis. Dan 
klinken er plotseling geweerschoten en ontploffingen. De personages kijken verbaasd en 
verschrikt op: de oorlog is begonnen.  
 
Ilonka brengt een bezoek aan het ouderlijk huis van Péter, waar Judit de deur opent. Judit 
draagt een medaillon met paars lint. Péter vertelt over de eerste keer dat hij Judit ontmoette. Zij 
was zestien, hij zoon des huizes. Op kerstavond, zonder ooit echt een woord met elkaar 
gewisseld te hebben, vroeg hij haar ten huwelijk. Judit wilde niet trouwen en beschuldigde 
Peter van lafheid. Ze beschouwde het aanzoek als een belediging, alsof hij haar wilde kopen. 
Daarna werd Judit ziek en depressief en ging Péter vier jaar reizen. Hij vertelt dat hij het 
medaillon met het lint heeft gekocht na zijn kerstaanzoek en volgens hem heeft Judit het lint in 
zijn portemonnee gestopt; maar volgens Judit heeft hij het zelf afgeknipt en bewaard. 
Ilonka wil niet langer zo doorleven, maar ze had bij haar bezoek aan Péters ouderlijk huis aan 
Judit beloofd Péter niets te vertellen over het gesprek. In plaats daarvan heeft ze Lazar 
gevraagd om met Péter te praten. Lazar raadt Péter af om met Judit te trouwen, hij maakt zich 
zorgen. Judit zou Péter volgens hem nooit hebben vergeven dat hij tot de bourgeoisie 
behoorde. Volgens Lazar is zij duivels, met een dodelijke lust, een vrouw die alles wil hebben.  
Judit blijkt te zijn vertrokken naar Engeland en Péter wacht al die tijd op haar terugkomst. Het 
huwelijk tussen hem en Ilonka staat intussen op springen en er wordt over gesproken in de 
gemeenschap. Als Judit terugkeert gaat Péter direct naar haar toe. Judit heeft zich in Engeland 
ontwikkeld tot een echte dame, maar is maar matig geïnteresseerd in Péter. In een restaurant, 
waar Judit met de kelner flirt, kust Péter Judits hand en vraagt haar met een ring ten huwelijk.  
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Zes maanden later is de scheiding tussen Ilonka en Péter officieel en trouwt Péter met Judit. 
Péter vertelt over de hartstochtelijke seks en hoe intens ze van elkaar hielden. Maar Judit 
vertelt een ander verhaal, hoe ze wilde voorkomen dat hij zich prettig bij haar zou voelen en 
dat ze daarom zo wild was in bed. Ook vindt ze hem ruiken als een baal hooi. De volledige 
tegenstelling tussen Péter en Judit wordt duidelijk: Péter spreekt over totale liefde terwijl Judit 
Péter ontzettend saai vindt. Judit is onoprecht tegen Péter en als ze intiem zijn voelt Péter dat 
Judit haar liefde voor hem veinst. Hij weet dat hij geobserveerd wordt en wil haar er bijna om 
vermoorden vanwege de minachting in haar blik; daarentegen glimlacht hij rustig terug. Hij 
heeft ontdekt dat Judit hem niet beminde, maar bediende. Péter wil scheiden.  
Niet lang nadat Péter zich van Judit heeft laten scheiden, breekt de oorlog uit. Péter vertelt dat 
Ilonka vlak voor het einde van de oorlog is gestorven. Judit ziet hij nog een keer terug. Ze 
maakt aanstalten de noodbrug tussen de twee stadshelften Buda en Pest te beklimmen. Op de 
brug komt ze Péter tegen. Ze is blij hem te zien tussen de mensenmassa op de brug en omhelst 
hem. Ze vindt hem niet meer stinken, hij ruikt nog steeds naar hooi, maar dat is voor haar 
opeens een fijne geur te midden van de stank van de stad. Ze merkt dat ze niet meer boos op 
hem is en stelt voor aan de kant te gaan staan, want de mensenmassa op de brug moet passeren. 
Judit vraagt Péter wat zijn plannen zijn. Péter vertelt haar dat hij alles kwijt is, het leven is hem 
niets meer waard en er zijn volgens hem toch te veel mensen op de wereld. Judit geeft Péter 
huilend ten afscheid een zoen op zijn wang, in de wetenschap dat ze hem nooit meer terug zal 
zien. Péter biedt haar zijn zakdoek aan en vervolgt zijn gang over de brug, alsof hij precies 
weet waar hij heen gaat. Péter spreekt over zijn eenzaamheid en de dood. Hij staat met zijn 
handen naast zijn lichaam. "Als je de eenzaamheid aan kan, dan heb je het recht weg te gaan en 
dat recht kan niemand je afnemen."  
 

theatrale dimensie en communicatieve dimensie 
Terwijl de speelwijze realistisch genoemd kan worden (de acteurs houden gedurende het stuk 
de suggestie op dat zij de personages inclusief emoties zijn die zij spelen) is de wijze waarop 
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het verhaal zich ontvouwt niet realistisch. Alsof we toehoorders zijn in een intieme dialoog van 
de spelers, vertellen ze over hun verleden. De dialogen die uitgespeeld worden, zijn als het 
ware vleesgeworden herinneringen.  
Het personage Lazar wordt gespeeld door een acteur die tevens viool speelt. Dit biedt de 
mogelijkheid om hem zowel door tekst als door muziek zijn rol te laten spelen. Het is vooral 
zijn aanwezigheid die als een illustratie van de herinneringen werkt, waarbij het vioolspel 
gebruikt wordt als muzikale omlijsting. Als in de laatste scène de stad is verwoest door de 
oorlog, is het Péter (de bourgeoisie) die uiteindelijk sterft in eenzaamheid. De violist streelt 
zijn viool; hij en zijn intellect, zijn artisticiteit, hebben de oorlog overleefd.  
De acteurs dragen klassieke, enigszins ouderwets aandoende kleding in ingetogen kleuren als 
beige, zwart, bruin (overeenkomstig de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw). Lazar draagt geen 
hoed, maar ‘bourgeois’ Péter wel. Dienstmeisje Judit is gekleed in een zwart-wit 
diensterspakje, compleet met kapje en schortje. De actrice die Judit speelt, spreekt 
aanvankelijk met een licht, ietwat gekunsteld aandoend en niet altijd even consequent 
aangehouden, plattelandsaccent. Nadat Judit is getransformeerd tot ‘dame’ draagt ze een paarse 
jurk met een bontjasje en een hoedje, is zij haar plattelandsaccent kwijt en hanteert ze 
‘duurder’ taalgebruik.  
Bij binnenkomst van het publiek zijn de zaal- en podiumlichten aan, het toneel heeft een open 
doek waardoor het publiek het decor voor aanvang van de voorstelling kan zien. Terwijl het 
publiek de zaal binnenkomt, zijn op het podium al drie personages aanwezig. Lazar zit rechts 
achter te tokkelen, de blonde Ilonka zit rechtsvoor aan een tafel met haar gezicht naar het 
publiek gewend, terwijl ze aandachtig in een boek leest. De donkerharige Judit bevindt zich 
linksachter, half verborgen achter een schot. Het zaallicht dimt, Lazar begint een treurige, 
melancholische melodie te spelen. 
Het podium is door schotten opgedeeld, tussen de schotten staan grote tafels en bankjes 
(voortoneel) en kleine tafeltjes en stoelen (achtertoneel) opgesteld. De verschillende 
perspectieven worden verteld vanaf het voortoneel terwijl de andere personages toekijken, 
luisteren of zelf een bescheiden activiteit uitvoeren (lezen van een boek, vioolspelen, 
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omkleden). Boven het podium hangen vijf grote metalen lampen. Het geheel roept de sfeer op 
van een chique ouderwets café. Het decor is verder nogal non-descript, wat als voordeel heeft 
dat het als achtergrond kan dienen voor de herinneringen waaruit het stuk feitelijk is 
opgebouwd. Zo kan het een zonovergoten balkon zijn van een hotel in Italië, een verregend 
kerkhof in Boedapest of een in de oorlog platgebombardeerde stad. Er vinden dan ook, op het 
moment van verwoesting door de oorlog na, geen noemenswaardige decorchangementen 
plaats. Het licht is aangepast aan de emotionele lading in de scènes: vrolijke emoties vinden 
plaats tegen een felverlichte achtergrond, de trieste gebeurtenissen tegen een donkere. Spots 
worden gebruikt om een accent te geven aan een speler, ook als die op dat moment niet aan het 
woord is. De acteurs die vertellen staan echter hoe dan ook in het licht. Op eenzelfde wijze 
wordt gebruik gemaakt van muziek. Bij het changement van het uitbreken van de oorlog 
flikkert het licht fel stroboscopisch, als tijdens de vurige inslagen van bommen, en klinkt harde 
muziek. Op het feest dansen Ilonka en Lazar op vrolijke walsmuziek. Als Péter het paarse lint 
heeft opgemerkt stokt de walsmuziek plotseling. Evenals aan het begin van het stuk wordt bij 
het slot gebruik gemaakt van een melancholische melodie, waarop Péter in zijn eentje danst. 
Terwijl het licht uitgaat danst Péter door, tot in het volledig duister ook de muziek stopt.  
 

5.10.3 Jeanne d’Arc 
 

Regie en tekst: Koos Terpstra 
Door: het Noord Nederlands Toneel (NNT) 
Met: Aafke Buringh, Niels Croiset, Jef Hoogmartens, Nico van der Knaap, Wolter 
         Muller, Tibor Lukács, Bob Wind, Sophie van Winden 
De rol van de jonge Jeanne werd per speelplek door een meisje uit de lokale gemeenschap 
gespeeld.  
Tournee van 18 januari tot en met 31 maart 2007  
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thematische en dramatische dimensie 
De voorstelling vertelt het verhaal van de strijd van Jeanne d’Arc die in 1429 zowel Orléans 
van de Engelsen bevrijdt als zich verzet tegen de laffe Franse kroonprins. Als jonge 
boerendochter overtuigt Jeanne de Franse kroonprins Karel VII ervan dat hij ten strijde moet 
trekken tegen de Engelse bezetter. Geleid door Maria’s stem en gewapend met haar zwaard, 
leidt ze de Franse troepen naar de bevrijding van Orléans en Karel naar zijn koningschap. De 
geschiedenis van Jeanne d’Arc is in de voorstelling gebruikt als metafoor voor de huidige 
samenleving waarin het waardevolle van een talentvolle enkeling of minderheid als lastig en 
elitair wordt aangemerkt. Jeanne is de onschuld zelve, een meisje dat zich volledig inzet voor 
een zuivere, schuldeloze wereld. De standvastige Jeanne laat zich niet verleiden tot de 
middelmaat en doorziet feilloos hoe omkoopbaar de schijnbaar beschaafde machthebbers zijn. 
Maar wanneer de overwinning is behaald en Jeanne zich weigert te conformeren aan het 
politieke machtsspel, keert het hof haar de rug toe. Net als De Stille Kracht heeft dit stuk een 
chronologische structuur met piramideopbouw waarin wordt toegewerkt naar het centrale 
conflict dat bereikt wordt wanneer Jeanne niets wil weten van een eerbetoon en het hof zich 
van haar afkeert. In dit stuk worden echter op verschillende momenten sprongen in de tijd 
gemaakt, bijvoorbeeld van Jeanne als klein meisje naar jonge vrouw en van voor naar na de 
slag bij Orléans. De toeschouwer is zo getuige van het voltrekken van een tragisch 
heldenleven: het opgroeien van Jeanne als klein meisje tot jonge vrouw die haar hoogtepunt 
bereikt in de bevrijding van Orléans, en vervolgens ten onder gaat.  
 
Als klein meisje heeft Jeanne een bovennatuurlijke ervaring, ze krijgt een visioen. Als ze een 
jonge vrouw is, is de situatie in Frankrijk kritiek: Frankrijk heeft een krachteloze koning en er 
nadert oorlog. Jeannes aanbidder spreekt over haar ‚edele houding‛, en voelt dat zij over zich 
een zweem van de ‚aanwezigheid van het heilige‛ heeft. Een verwarde man betreedt het 
toneel. Hij probeert te vertellen hoe hij aan het pistool dat hij in zijn handen heeft, gekomen is, 
maar weet niet goed meer hoe dat is gebeurd. Jeanne eist het pistool op, het is volgens haar 
voor haar bedoeld. Jeanne begint te spreken over het visioen dat ze heeft gehad. Ze vertelt over 
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hoe zij heeft gezien dat zij de Britten zal wegjagen. Jeanne neemt afscheid van haar 
geboorteplaats en drukt het pistool tegen haar borst.  
 
Vervolgens verplaatst het verhaal zich naar het hof van de Franse koning. De koning is een 
laffe figuur die respect vraagt op basis van uiterlijkheden. Om zijn populariteit te kunnen 
vergroten wil hij van zijn adviseurs weten wat de mensen willen. Een boodschapper komt met 
berichten van het front: de koning wordt met elk woord hulpelozer. Er is hongersnood, enkele 
dappere ridders zijn dood, er is muiterij. De koning is radeloos; ‚Moet ik een leger uit de grond 
toveren?‛  
Een boodschapper brengt het nieuws dat de Hertog van Bourgondië Duchatel wil als 
gevangene omdat deze de moordenaar van zijn vader zou zijn. De koning wordt uitgedaagd tot 
strijd bij Orléans, waar de nieuwe Britse koning gekroond is. De koning schrikt en wil de strijd 
opgeven, maar Agnes, de vrouw van de koning, probeert hem van gedachten te doen 
veranderen. De koning twijfelt aan zijn koningschap en wil aftreden als hij zijn idealen moet 
verkopen. Hij ziet zichzelf als een vredeskoning en wil de strijd niet aangaan. Duchatel oppert 
het offer van zijn eigen hoofd, maar de koning zweert hem altijd te zullen steunen.  
 
Een soldaat komt met het bericht dat er een wonder heeft plaatsgevonden: Jeanne heeft de 
overwinning behaald. Jeanne doet in haar witte met bloed bevlekte jurk en met haar zwaard 
nog in haar hand haar intrede aan het hof. De sterke en trotse Jeanne spreekt de koning en zijn 
adviseurs toe en verwijt hen lafheid. Zij vertelt de koning dat een ware leider zijn agenda niet 
door anderen laat bepalen. Jeanne vertelt over haar visioen waarin Maria haar opdracht heeft 
gegeven om het volk te bevrijden en de koning te kronen. Ze beveelt de koning haar intocht te 
regelen na haar overwinning en vertrekt om Orléans te veroveren waar ze onverschrokken de 
Franse troepen leidt en de Engelsen verslaat. Dan vindt een treffen tussen Jeanne en de hertog 
van Bourgondië plaats. Jeanne staat voor rechtvaardigheid en eerlijkheid, ze spreekt de 
woorden van God. De hertog is onder de indruk en legt zijn wapen neer. 
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Vervolgens vinden er vredesonderhandelingen tussen de beide partijen plaats. Een van de eisen 
waar de koning mee instemt is dat Duchatel het hof verlaat, ondanks zijn eerdere belofte hem 
te zullen blijven steunen. De contracten worden ondertekend. De koning stuurt Duchatel, die 
duidelijk gekwetst is, weg. Dan verschijnt Jeanne, ze heeft kritiek op het vertrek van Duchatel 
en wil een zuivere verzoening en totale vergeving. Ze ontsteekt in woede, waarop de koning 
nerveus reageert. Hij roept direct Duchatel terug, die inmiddels op krukken voortstrompelt. De 
hertog en Duchatel schudden elkaar de hand. Nu moet Jeanne volgens de adviseurs ‚het werk 
overlaten aan de mensen die er voor doorgeleerd hebben‛. 
De koning en zijn gevolg willen Jeanne ridderen. Zij moet hiervoor knielen voor de koning, 
maar weigert dit in eerste instantie. Jeanne wordt geridderd en hoort nu volgens de anderen 
officieel bij ‘hun soort mensen’. In de scène die volgt verklaren de adviseurs hun liefde aan 
Jeanne, maar Agnes toont zich jaloers. Jeanne wordt aanbeden door het volk en het hof, wat 
kan er nog aan Jeanne’s geluk ontbreken? Dan ontsteekt Jeanne in woede. Ze verwijt de 
anderen gezapigheid en pleit voor doorvechten, om het recht te laten zegevieren. Haar 
donderpreek wordt niet goed ontvangen; de koning en zijn gevolg keren zich van Jeanne af en 
laten haar alleen.  
 
Er verschijnt een meisjesgestalte. Het is Maria die Jeanne met een galmende stem toespreekt: 
‚Stop met vechten. Vanaf nu win je geen gevecht meer. Ontvlucht het hier en ga naar huis. Zij 
zullen het nooit leren.‛ De hemel barst open en de regen stort op Jeanne neer. Jeanne huilt 
hartverscheurend. Vervolgens wordt Jeanne klaargemaakt voor de intocht met de koning. Ze 
wordt gekleed in een wit gewaad en krijgt een vaandel met haar beeltenis in haar handen 
gedrukt.   
Jeanne wil van het eerbetoon niets weten. De hertog praat in op Jeanne en vraagt haar ronduit 
of zij soms denkt dat zij Jezus is. Jeanne wil de strijd niet staken, maar de koning betoogt dat 
hij zelf al de overwinning heeft behaald. Jeanne wordt steeds radelozer en vraagt om 
ondersteuning. Zij wil niet worden als de anderen. Het hof keert zich verder van haar af. De 
hertog spreekt over Jeanne als een boerenmeisje dat door de duivel is vervuld van menselijke 
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eigenwaan. Er klinkt een hevige donderslag wat door de hertog als schuldigverklaring door de 
hemel kan worden gezien. Dan schiet Jeanne de hertog neer met het pistool dat zij aan het 
begin van het stuk heeft bemachtigd. Ze staat alleen. Plots blijkt dat de hertog niet dood is, hij 
krabbelt op en zegt: ‚Mensen zoals ik, zijn niet dood te krijgen. Mensen zoals jij, die zijn dood 
te krijgen.‛ Hij richt een pistool op Jeanne, er klinken drie schoten en Jeanne sterft.  
 

theatrale en communicatieve dimensie 
Het decor bevat zowel hedendaagse als historische elementen, evenals de kleding en attributen. 
De stijl van acteren is van een quasirealisme, doorspekt met ironische en komische reflectie op 
het karakter. Vooral de koning wordt zeer karikaturaal en daarmee komisch neergezet. Hij 
incorporeert alle elementen die geassocieerd worden met een jonge, bangige en zwakke 
koning: een mager, slungelachtig jongenspostuur in een veel te grote koningsmantel met 
huilerig en dreinend gedrag en zelfoverschatting. Het personage Duchatel is zowel komisch als 
griezelig: zijn hoofd is witgekalkt, hij spreekt met een hervormde stem, zijn spastische aanval 
ziet er beangstigend en heftig uit. Jeanne zelf wordt neergezet als een meisje dat zich nergens 
op haar plaats voelt, niet in het boerendorp waar ze opgroeit en evenmin aan het Franse hof en 
die het na haar geleverde strijd ook niet meer zo goed weet.  
De duidelijkste verwijzing naar de actualiteit, het vredesoverleg met voorgedrukte 
onderhandelingsresultaten die van het ene naar het andere diplomatenkoffertje worden 
overgedragen en de persconferentie tussen wereldleiders met het fotomoment, heeft eerder een 
grappig dan een serieus effect. Dat geldt ook voor de toepassing van de rolstoel voor Duchatel: 
de knipperende richtingaanwijzers bij het afscheid, of het op de lange rode mantel in cirkeltjes 
achter zich aanslepen van de koning. Opvallend genoeg geven de komische noten, in tekst en 
kostumering, stuk voor stuk ook commentaar op onze huidige maatschappij. Niet voor niets 
dragen de krachteloze adviseurs T-shirtjes met daarop maatschappelijk geëngageerde SIRE 
teksten als ‚de maatschappij, dat ben jij‛ en polsbandjes die voor ‘respect’ staan. Uiteindelijk 
zijn het loze kreten, waarvan het erg gemakkelijk is om ze te dragen zonder er echt voor te 
gaan. In de kleding zit nog meer symboliek verwerkt: de tot belachelijke hoogte groeiende 
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gympen van de koning tonen zijn wankele zelfvertrouwen en ijdele zelfoverschatting. Na het 
tekenen van de contracten als de dure oorlog is afgelopen, kleden de adviseurs zich in 
meerdere lagen overhemden; een symbool voor de overvloed en decadentie aan het hof 
waarvoor ineens weer geld is. De witte onderjurkjes waarin de verschillende manifestaties van 
Jeanne rondlopen, staan voor het pure, het heilige en het maagdelijke.  
Bij binnenkomst van het publiek is het zaallicht vol aan en er klinkt reggaemuziek. Het toneel 
heeft een open doek: het decor is zichtbaar wanneer het publiek de zaal in komt. Op de 
achtergrond van het toneel staat een opengeklapt boek beschilderd met een middeleeuwse 
tekst. In de boekbladzijden is groen en blauw neonlicht verwerkt. In grote rode letters hangt de 
naam JEANNE boven het podium, een enorme discobol bungelt boven het midden van het 
boek. Hoewel het verhaal gedragen blijft door de tekst en de dialogen, wordt in de andere 
dramaturgische lagen gewerkt met het inkleuren van de tekst. Het stuk gebruikt grootse 
theatrale effecten zoals stoom, rook, water en fladderende doekjes die uit de hemel komen 
vallen, stroboscopische lichteffecten, galmende muziek, klokgelui en er wordt volop gebruik 
gemaakt van toneelbloed. Dit draagt bij aan de dynamische, filmische beleving van het stuk.  
De slag bij Orléans wordt weergegeven door een schaduwenspel waarin Jeanne wordt getoond 
die met haar zwaard in slow motion houwbewegingen maakt. Het licht kleurt bloedrood en er 
klinkt onheilspellende muziek. Bij de opkomst van de jonge Jeanne klinkt een sprookjesachtig 
getinkel. De bovennatuurlijk ervaring van de jonge Jeanne wordt vormgegeven door grootste 
theatrale effecten terwijl het meisje stilzwijgend kijkt naar het in het volle licht gezeten 
publiek. Indrukwekkende religieuze muziek zwelt langzaam aan, terwijl het licht geleidelijk 
dooft. Stroboscopen links en rechts op het achterpodium beginnen te flitsen, recht de zaal in. 
Jeanne staat in het kruispunt van hun stralen. Wanneer Jeanne vertrekt, gaat het zaallicht uit. 
Bijna vijf minuten lang glijden er lichtflitsen over het publiek. Ook op andere momenten wordt 
de zaal betrokken in de voorstelling, zonder dat de vierde wand wordt doorbroken. Zo staart 
Jeanne het publiek in wanneer zij afscheid neemt van haar geboortedorp, waarbij de zaal het 
omliggende landschap wordt.  
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5.10.4 Heads or Tales 
 
Concept en choreografie: Itzik Galili 
Door: NND/Galili Dance   
Met: Ido Batash, Luciane Castro Fontanella, Jin-Yeob Cha, Croneliu Ganea, Edan 
         Gorlicki, Fernando Martins de Paiva, Sita Ostheimer, Natalia Rodina, Philipp  
         Stummer, Helena Volkov (Dansers Galili Dance) en Viviana Baptista, Ryan  
         Djojokarso, Ido Feder, Eva-Maria Himmler, Olive Lopez, Marco Purcaro, Joe Gary  
         Stöberl, Blair Tookey, Reut Weinberger, Natalia Zinchenko (Dansers Rotterdamse  
         Dansacademie) 
Muziek: Percossa (live muziek) 
Tournee van 26 januari 2007 tot en met 30 mei 2007  
 
Het thema van deze choreografie is de spanning tussen ratio (head) en gevoel (tale); de 
dualiteit van dingen, de andere kant van de medaille, ‚stories from the inside trying to find 
their way to the outside‛.118 De voorstelling gaat over de zoektocht van het individu naar 
zelferkenning, of dit nu wordt geuit door het voor de hand liggende, het intellectuele of door 
het verhalende, de emotie. De mens streeft ernaar om uniek te zijn, terwijl iedereen 
tegelijkertijd vergelijkbare dagelijkse routines, rituelen en gewoonten vertoont. Itzik Galili 
onderzoekt met deze voorstelling het spanningsveld tussen het streven om uniek te zijn, het 
zoeken naar een eigen weg en tegelijkertijd geaccepteerd en gewaardeerd te worden door de 
ander. Daarnaast zijn in het stuk verwijzingen naar de persoon van Itzik Galili zelf te 
herkennen, die als choreograaf ernaar streeft om werk te maken dat gewaardeerd wordt en 
tevens uniek is. Ook het dansersbestaan komt aan de orde: ook een danser heeft te maken met 
zucht naar erkenning en is net als de choreograaf continu onderhevig aan kritiek. Op deze 
wijze is de jubileumvoorstelling ook een reflectie op de afgelopen jaren van het gezelschap, de 
choreograaf, de dansers en de danswereld. Een van de dansers verbeeldt de hoofdfiguur die als 
                                                 

118 Programmaboekje Heads or Tales. 
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rode draad in de verschillende delen (Prologue, Army of Puppets/The Path, The Upper Room, 
The Moment Before, You as Joy, Solicitude, Light, Elegy/The Path?) het sterkst het streven 
naar individualiteit belichaamt.  
 
Namens de dansers neemt een jonge vrouw achter een spreekgestoelte het woord. Ze vertelt 
dat ze is gevraagd de avond namens de dansers in te leiden. Ze legt uit dat dit voor een danser 
geen gemakkelijke taak is, aangezien dansers gewend zijn te communiceren met bewegingen 
en niet met woorden. Danser zijn is een veeleisend beroep, een manier van leven. Het is de 
energie die loskomt en gedeeld wordt met het publiek, de magische en waardevolle momenten 
waarop iets ongrijpbaars gebeurt, de momenten die de naakte waarheid tonen waarnaar 
iedereen op zoek is, die het de moeite waard maken. Laatst, zo vertelt ze, was ze zelf aanwezig 
bij een voorstelling. Ze zat in het publiek en naast haar begon een andere bezoeker tegen haar 
te fluisteren: ‚Aren’t you tired of all these works that repeat themselves? Don’t you want to see 
something honest and real for once?‛ Plots klinkt een schot. Terwijl ze dit vertelt, wordt de 
situatie uitgespeeld op het podium. In het midden ligt een naakte figuur die neergeschoten is. 
Om hem heen de chaos van mensen in paniek. De faun die gedurende dit tafereel op de rand 
van het podium heeft gezeten stort papiertjes uit zijn hoorn des overvloed over de figuur heen. 
Deze figuur blijkt later de hoofdfiguur van de voorstelling te zijn die zich steeds probeert te 
onttrekken aan de massa. Dan onderbreekt de spreekster het spel op het podium, alsof ze een 
repetitie onderbreekt. Ze maant de dansers tot rust en geeft hen de opdracht de papiertjes op te 
ruimen. Ook vraagt ze de technicus om licht.  
 
De scène wisselt en de Army of Puppets/The Path begint. Het toneel staat vol met dansers die 
met gelijke bewegingen hun ledematen als die van slappe poppen laten vallen en dan weer 
optillen. In het midden wordt de aandacht gevestigd op de hoofdfiguur. Zijn armen zitten met 
touwen vast aan stokken die worden bewogen door de faun. De hoofdfiguur heeft geen 
controle over zijn bewegingen. De overige dansers zetten hun bewegingsreeksen voort, zonder 
van positie te wisselen; als poppen die met onzichtbare touwtjes verbonden zijn aan iemand. 
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Zij lijken zich niet te zullen verlossen van deze touwen. Dit in tegenstelling tot de hoofdfiguur, 
die wat onwennig nieuwe bewegingen met zijn lichaam maakt als hij merkt dat hij verlost is 
van de touwen en zich vrij kan bewegen. 
 
In The Upper Room verkent een danseres letterlijk haar bewegingsvrijheid binnen een cirkel 
van lampen (‘peertjes’) op de vloer. Bij het licht van de peertjes probeert ze de teksten op 
ronddwarrelende briefjes te ontcijferen. Dan komen andere dansers het podium op en begint 
The Path. De eigen wil wordt verbeeld door het spel van de dansers met de lampen aan 
snoeren. Een voor een gaan de lampen uit waardoor de dansers in het donker verdwijnen, als 
voorlaatste de hoofdfiguur en tenslotte de danseres uit The Upper Room. 
 
In de choreografie van The Moment Before zijn de dansers juist weer overgeleverd aan een 
keurslijf en gaan ze op in het collectief. De dansers staan in vijf rijen opgesteld. Op eenzelfde 
georganiseerde manier hangen de lampen op gelijke hoogte en afstand van elkaar. Maar als de 
lampen aan de snoeren gaan zwaaien ontstaat een nieuwe dynamiek. Als eerste breekt de 
hoofdfiguur met een solo uit het keurslijf van de georganiseerde groep, solo’s van andere 
dansers volgen. De dansers gaan niet langer meer op in de massa. Het individu komt naar 
voren.  
 
Bij aanvang van You as Joy worden de gezichten van bezoekers getoond op grote 
beeldschermen die boven het podium zwieren op de maat van de muziek. Op dezelfde manier 
zwieren de dansers. Vanaf de rechterzijde van het podium nemen ze langzaam het gehele 
toneel in beslag. In wisselende samenstellingen (in tweetallen, drietallen, solo et cetera) voeren 
ze hun dans uit. Het is een wat trieste, soms dissonante wals die sterk contrasteert met de 
lachende gezichten van bezoekers. De traditionele wals krijgt door het gebruik van repetitieve 
bewegingen gecombineerd met de kleding van de dansers een vervreemdend karakter.  
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In Solicitude zijn twee dansers met elkaar in gesprek, terwijl ze voortdurend een 
bewegingspatroon met een vaste routine herhalen. Er wordt gebruik gemaakt van geluiden, 
woorden en tekst waarbij bewegingen worden uitgevoerd die soms los staan van het 
stemgebruik van de dansers en soms ermee samenvallen. ‚You call this movement a text!‛ ‚It 
seems that the abstract has become a trend.‛ Halverwege de scène valt een stilte waarin de 
dansers bewegingsloos blijven staan. Een van de dansers merkt op: ‚It seems as though our 
choreographer is a little bit stuck.‛ Maar dan, ‚He found it!‛ en opnieuw wordt een deel van 
het eerder steeds toegepaste bewegingspatroon herhaald.  
 
Op het handengeklap van de musici en de dansers zelf begint Light. De dansers staan in een rij 
opgesteld. Heel even ontsnapt de hoofdfiguur uit de rij. Door middel van licht wordt een 
choreografie van lichtvlakken gecreëerd waarin de dansers soms zichtbaar zijn en soms aan het 
zicht worden onttrokken. In het tweede deel van deze choreografie maken de dansers volledig 
individuele bewegingen, eerst vloeiend, vervolgens overgaand in schijnbaar ongecontroleerde 
springbewegingen. Om beurten maken dansers vreemde hilarische bewegingen, afgewisseld 
met korte groepschoreografieën. Hier is ruimte voor individualiteit en de hoofdfiguur neemt 
dan ook alle ruimte. De lichamen laten zich vooral leiden door het ritme, de bewegingen 
hebben iets dierlijks, er vinden haasje-over plaats, dansers worden opgetild en van het podium 
gedragen. Na deze uitspattingen wordt de orde in de groep hersteld binnen de choreografie van 
lichtvlakken, maar de bewegingen zijn nu energieker, vrijer en swingen. 
 
In Elegy/The Path ligt de hoofdfiguur in zijn eentje op het toneel. De figuur ligt net als in de 
eerste scène waarin hij was neergeschoten naakt en bedolven onder de briefjes die vanuit de 
lucht op hem neerdwarrelen. De figuur staat op en begint de teksten op de briefjes te lezen. De 
teksten klinken door de zaal: ‚His last piece was a disaster.‛ ‚He had great potential.‛ En dan 
nog een en nog een, terwijl hij in een dun straaltje licht met zijn lichaam kronkelt, draait. Hij 
lijkt een gevecht te leveren met iets onzichtbaars.  
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Bij het betreden van het theater maakt het publiek in de foyer al kennis met de Engels 
sprekende dansers. De dansers, gekleed in zwarte pantalons en witte overhemden en met een 
getekend snorretje op hun bovenlip vragen de bezoekers of ze een foto van hen mogen maken, 
maar er wordt niet bij verteld waarom. Terwijl het publiek de zaal betreedt is het doek open en 
is het toneel voor het publiek zichtbaar. Rechtsvoor staat een spreekgestoelte dat na afloop van 
de Prologue wordt verwijderd. Op de rand van het podium zit een zeer schaarsgeklede en 
volledig blauwgeschminkte danser, uitgedost met vleugels en met de hoorn des overvloed in 
zijn hand. Op de achtergrond zijn strijkers en percussie te horen. Na The Moment Before sluit 
het doek en is het pauze. Als het publiek daarna opnieuw de zaal binnenkomt, is het doek nog 
gesloten en opent het op het moment dat iedereen weer heeft plaatsgenomen. Aan het einde 
van de voorstelling wordt ook gebruik gemaakt van het doek. Terwijl in de laatste scène het 
licht eerst feller wordt en dan plots uitgaat, sluit ook het doek en is de voorstelling afgelopen. 
 
Het belangrijkste medium is het lichaam met de uiteenlopende bewegingen, maar in deze 
voorstelling wordt ook gebruik gemaakt van tekst en stemgebruik. De muziek wordt live 
uitgevoerd door negen musici die met hun instrumenten aan de achterzijde van het podium 
staan opgesteld. De bewegingen van de dansers komen overeen met de ritmes en het karakter 
van de muziek. Ook de stiltes die in verschillende scènes vallen, benadrukken de rol van de 
muziek in de choreografie. Door stiltes spreekt het beeld opeens des te meer en wordt het 
belang van het moment benadrukt.  
In de Prologue wordt de vierde wand doorbroken. Dit gebeurt heel letterlijk doordat de faun 
met zijn benen over de rand van het podium zit en de zaal in kijkt. Daarnaast wordt het publiek 
vanaf een spreekgestoelte aangesproken door een van de danseressen. Het publiek maakt kort 
kennis met de dansers in hun rol als toeschouwers van de voorstelling die op de neergeschoten 
figuur afkomen. Na de pauze worden de gezichten van toeschouwers getoond op zwierende 
beeldschermen boven het podium. De foto’s zijn eerder gemaakt in de foyer. De vertoonde 
gezichten veroorzaken hilariteit in de zaal, wanneer toeschouwers zichzelf herkennen op de 
schermen. Het publiek is ineens onderdeel van de voorstelling geworden. Door de foto’s wordt 
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een schijn van eigenheid ter discussie gesteld, want ook de toeschouwers hebben zich laten 
verleiden door te doen wat hen was gevraagd, namelijk poseren. 
In de Prologue dragen de dansers dezelfde zwarte pantalon en witte blouse die zij in de foyer 
aanhadden. Dezelfde kleding wordt ook gedragen door de danseres achter het spreekgestoelte. 
Tijdens Army of Puppets/The Path dragen de danseressen springerige korte hoepelrokken en de 
dansers zwarte broeken. Deze kleding draagt vooral in het geval van de danseressen bij aan het 
marionetachtige karakter van de personages.  
In de The Upper Room dragen zowel de mannen als de vrouwen een andere outfit. Het is een 
korsetachtige tenue; zwart, strak en klein. Deze strakke kleding vormt een contrast met de 
springerige jurken uit Army of Puppets/The Path. Het korsetachtige tenue wordt gedurende de 
rest van de voorstelling niet meer gewisseld. Wel worden in You as Joy deze outfits uitgebreid 
met rubberen banden om het middel, om schouders en armen. De ronde bolle vormen dragen 
bij aan de walsachtige sfeer van deze choreografie. 
De papiertjes met teksten komen meerdere malen aan bod. Het publiek heeft ze al gezien 
omdat ze bij het programmaboekje zitten. Er staan teksten op als: ‚Something happens there, 
between the dancers and the dance, between the dancers and the audience‛, ‚He never fully 
confesses, therefore his works are nothing but remote postcards, sent from a faraway place.‛119 
Tijdens de Prologue leegt de faun zijn hoorn met papiertjes over de figuur die is 
neergeschoten. Op dat moment zijn de figuren op het podium nog niet nieuwsgierig naar de 
teksten op de papiertjes. In The Upper Room wordt een personage met dezelfde papiertjes 
geconfronteerd. Dit personage is wel nieuwsgierig naar de teksten, en probeert ze te 
ontcijferen, maar zij houdt de inhoud voor zichzelf en leest de teksten niet hardop voor. Pas in 
de slotscène, wordt het vermoeden van het publiek bevestigd: de teksten zijn dezelfde als op de 
papiertjes die zijzelf ook hebben ontvangen bij aanvang van de voorstelling. In Elegy/The 
Path? leest de hoofdfiguur ze uiteindelijk hardop voor. 
                                                 

119 ‚It looked as if he knew that time was running out for him‛, ‚He has a rare talent. Everything he touches carries the 
potential of becoming pure gold‛, ‚It is very difficult to predict if any of his works are going to last forever‛, ‚He had the 
gift‛, ‚It is a shame he does not persevere with his creative urges‛, ‚He was a master in faking truths on stage‛, ‚Such a 
brave, daring piece as was never seen here.‛  
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Ook het licht maakt onderdeel uit van de choreografie. In The Upper Room zijn de 
gloeilampen aan de zwarte snoeren als het ware medespelers van de dansers. De lampen 
worden gebruikt in een spel tussen lichaam en licht waarbij het ene moment slechts een 
gedeelte van een lichaam helder verlicht is, terwijl het andere moment vage contouren of 
vreemde schaduwen zijn te ontdekken. Aan het eind van The Moment Before richten de 
dansers ‘hun’ lampje als een zoeklichtje op het publiek. 
Daarnaast wordt licht ook veelvuldig gebruik om vlakken op het podium te creëren. Dit is 
vooral het geval in Light. Het verspringen van de vlakken, en ook van de afmetingen van de 
belichte vlakken bepaalt hoeveel dansers het publiek te zien krijgt. Het is een manier om de 
vele dansers op het podium te organiseren zonder dat het toneel te druk bevolkt aandoet. In 
Army of Puppets/The Path staan juist lampen in de coulissen op de grond opgesteld en 
belichten op deze manier de dansers. Tevens wordt het licht gebruikt om de aandacht op een 
bepaalde danser te vestigen. Dit gebeurt onder ander wanneer de hoofdfiguur in Army of 
Puppets/The Path zich ontworstelt aan de touwen. In de laatste scène wordt hetzelfde licht 
toegepast. Ook daar ligt de focus in zijn geheel op de hoofdfiguur. 
 

5.10.5 Myrrh and Cinnamon  
 

Concept en choreografie: Guy Weizman en Roni Haver 
Door: Club Guy en Roni  
Met: Jens van Daele, Roni Haver, Igor Podsiadly, Eva Puschendorf, Yvonne Weschke en  
         Dunja Jocic  
Muziek: Arvo Pärt, Lepo Sumera, Märt-Matis Lill en Erkki-Sven Tüür 
Tournee van 07 maart 2007 tot en met 28 april 2007  
 
De choreografie van Myrrh and Cinnamon is gebaseerd op het hooglied van Salomon uit het 
Oude Testament, een lofzang op de mystieke liefde. De tekst is geïnterpreteerd niet alleen als 
een zoektocht naar liefde, maar is volgens de choreografen ook een oproep om liefde te 
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accepteren en te behouden.120 Dat het spel der liefde niet altijd zonder slag of stoot gaat, wordt 
in deze choreografie uitgebeeld. De zes dansers (twee mannen en vier vrouwen) draaien in de 
verschillende scènes om elkaar heen, trekken elkaar aan, stoten elkaar af, geven zich aan elkaar 
over, maar kunnen zich uiteindelijk misschien toch niet overgeven aan de liefde. Het stuk 
bestaat uit verschillende scènes die op zichzelf staan maar tegelijkertijd duidelijk onderdeel 
uitmaken van het grotere geheel. 
 
In de eerste scène lopen de dansers rusteloos door en om elkaar heen, in het rond. Als wilde 
dieren houden ze hun prooi in het vizier. Een danseres houdt zich buiten dit schouwspel en zit 
afgezonderd van de rest op het podium. Onbewogen zit ze op de grond. Twee dansers lijken 
vooral aan elkaar gewaagd te zijn en tasten elkaar af, alsof ze wilde dieren zijn. De dieren lager 
gepositioneerd in de hiërarchie weten dat zij slechts een bijrol spelen. Ze bewaren gepaste 
afstand, aanschouwen het ritueel en zoeken dan weer voorzichtig toenadering. Toch neemt de 
scène een andere wending, want juist degene die zich afzijdig houdt van dit ritueel wordt 
plotseling door een van de andere dansers meegetrokken als de uitverkorene. Ze lijkt 
verontwaardigd en loopt weg. 
 
In de tweede scène tasten drie dansers elkaar voorzichtig af. Verlegen draaien ze om elkaar 
heen, als in een paringsritueel. Nu bepaalt de liefde wie met wie eindigt en wie van de drie 
overblijft. Een vierde danseres voegt zich op haar tenen op het dansvlak. Ze lijkt haar best te 
doen om het intieme ritueel niet te verstoren. Plots wordt haar solo verstoord door geklap en 
gezang. Gepikeerd omdat de aandacht niet op haar is gevestigd, gaat ze verhaal halen bij de 
twee dansers die verantwoordelijk zijn voor het gezang en geklap. Ze trekt alles uit de kast; ze 
begint hard te hoesten, doet alsof ze in slaap valt om vervolgens weer op te springen en doet 
alsof ze dronken is. En als dat niet helpt en zelfs de andere dansers gaan meezingen, richt ze 
zich kort tot het publiek in de hoop misschien via hen alsnog de zo gewenste aandacht te 

                                                 

120 Programmaboekje DansClick tournee 2. 
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krijgen. Maar ook dat werkt niet. Stampvoetend roept ze haar eigen naam en wijst op zichzelf. 
Dan slaakt ze een laatste gil, waarop het gezang en geklap stopt. Huilend en jammerend staat 
ze op en eindelijk vestigt ze met haar theatrale gedrag de aandacht op zich. Gekscherend steekt 
ze haar tong uit naar de eerder zingende dansers. Plotseling lijkt ze te beseffen welk gedrag ze 
vertoont en ze biedt schoorvoetend en met zachte stem haar excuses aan hen aan. 
 
In de volgende scène zitten de twee mannen op de grond, stil, als in een trance. De vier 
vrouwen dansen om en rond de mannen, samen en dan weer alleen. Het tussen de mannen 
doorlopen wordt afgewisseld met heftige staccatobewegingen. Dan voeren de vrouwen als 
groep een uitputtingslag in een energieke reeks uitgooibewegingen. Uitgeput verlaten de 
vrouwen de scène en nemen plaats aan de rechterzijde. Een van de mannen staat op en loopt op 
hen af met een roos in zijn mond. Een van de vrouwen reageert hierop, laat zich door hem 
verleiden en volgt hem de vloer op. Als ze elkaar langzaamaan lijken te hebben gevonden, 
wagen ook de drie overgebleven vrouwen zich aan hun zoektocht naar liefde. Met zijn drieën 
onderzoeken ze of en wat voor liefde ze eventueel met elkaar kunnen vinden en delen. Terwijl 
dit alles gaande is, is de tweede man roerloos blijven zitten in zijn eigen wereld. 
 
In de laatste scène zit een danser op een trapeze in de lucht. Onder hem ligt een danseres. Een 
tweede danseres hijst zich op de andere trapeze en ook daaronder gaat een danser liggen. 
Vanaf de trapezen worden rozenblaadjes gestrooid. Het schommelen en de rozenblaadjes doen 
aan romantische liefde denken. En terwijl de rozenblaadjes naar beneden dwarrelen, ligt een 
vijfde danseres op haar buik met haar gezicht naar het publiek. Ze leest op fluisterende toon 
het publiek voor uit het Hooglied van Salomon uit het Oude Testament. De zesde danseres 
staat ook op vloer, in het midden en danst een solo. Ze blijft doorgaan, ook als de voorlezende 
danseres opstaat en naar de trapezen loopt. De voorlezende danseres neemt vervolgens plaats 
op de grond, onder de trapezen naast de twee andere dansers. Vanaf de trapeze worden alleen 
geen rozenblaadjes meer uitgestrooid. In plaats daarvan laat een van de dansers een steen 
vallen. Het harde geluid van de steen schrikt de liggende danser op, en doet hen naar rechts en 
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links uitwijken. Als het gevaar lijkt te zijn geweken, rollen ze weer terug. Dan valt nog een 
steen en herhaalt zich eenzelfde beweging. En ook daarna rollen de dansers weer terug op hun 
plek.  
 
De ruimte waarin gedanst wordt is een afgebakende witte vloer op het zwarte podium. Bij 
aanvang van de voorstelling is deze al zichtbaar voor het publiek omdat het doek geopend is. 
Aan de rechterzijde van de witte dansvloer staat een zwart meubel dat dienst doet als 
‘rustplaats’ wanneer niet alle dansers in een scène meedoen. Boven de witte dansvloer hangt 
een groot mobiel. In een aantal scènes geeft dit draaiende geometrische schaduwen op de 
vloer. De schaduwen zijn gekleurd, afhankelijk van de kleur lamp die wordt gebruikt.  
De zes dansers dansen in verschillende samenstellingen: gezamenlijk, solo, een drietal, vrouw 
met vrouw, vrouw met man, et cetera. Ze dansen met elkaar, voeren hun strijd met elkaar, of 
met zichzelf. Af en toe wordt de vierde wand doorbroken doordat een danser zich rechtstreeks 
tot het publiek richt, zoals de scène waarin de danseres in haar solo bruut wordt verstoord door 
haar klappende en zingende collega’s en ze zich tot het publiek richt om toch de aandacht op 
zich gevestigd te krijgen.  
De kleding van de dansers is eenvoudig en wordt gedurende de voorstelling niet gewisseld. 
Alle zes dragen ze zwierende rokken tot op kniehoogte, soms over een broek, en shirts in 
aardetinten. De haren hangen los. Dit draagt vooral in de eerste scène bij aan het beeld van 
‘wilden’; de heen-en-weer zwiepende haren worden muzikaal ondersteund door de krachtige 
staccato klanken.  
De manier waarop de dansers zich uitdrukken is een combinatie en afwisseling van wilde, 
heftige en snelle bewegingen en rustige, verstilde, zachte en toch krachtige bewegingen. Er 
wordt veel getrokken, geduwd, gesleept, gesprongen; dansers tillen elkaar op, laten elkaar 
vallen en rollen elkaar om. De dansers lijken op sommige momenten in de voorstelling tegen 
elkaar te praten, maar voor het publiek is niet altijd verstaanbaar wat er gezegd wordt. Het 
stemgebruik is meer bedoeld om ook met de stem elkaar uit te dagen en met stem en mimiek 
de bewegingen kracht bij te zetten. De muziek die wordt gebruikt is te omschrijven als minimal 
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music. Hierin herhalen gelijkklinkende klanken elkaar en breidt het patroon aan klanken zich 
langzaam uit. Het staccato staat tegenover de lange, uitgesmeerde tonen. De muziek wordt in 
verschillende scènes uitgevoerd door verschillende instrumenten. Zowel slagwerk, piano als 
strijkers komen aan bod. Daarnaast bakent de muziek de scènes ook af. Een scène kan in stilte 
beginnen en in stilte eindigen, maar wordt tijdens specifieke delen ondersteund door muziek. 
Ook fungeert muziek als het startsein van een scène of als slot.  
Hetzelfde geldt voor het gebruik van het licht. Het licht in de voorstelling kan weinig dominant 
zijn, zoals in de eerste scène. Evengoed wordt er in de voorstelling gebruik gemaakt van 
duidelijke lichtschakeringen. In de tweede scène die ‘verstoord’ wordt door de danseres op 
haar tenen, wordt het rozige licht steeds warmer rood en naar het einde toe verandert het in 
hard blauw licht, wat mede het dramatisch gevoel bepaalt.  
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HOOFDSTUK 6    
DE RESULTATEN VAN HET PUBLIEKSONDERZOEK 
 

6.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. In deel I staat de samenstelling van de 
onderzoekspopulatie, het publiek, centraal. Paragraaf 6.2 geeft inzicht in de publieksopbouw 
van de geselecteerde producties in de verschillende theaters. Op basis daarvan wordt bepaald 
in hoeverre de mogelijkheid tot vergelijking, die een belangrijke rol speelt in het 
onderzoeksdesign, voldoende aanwezig is.  
Deel II van dit hoofdstuk geeft inzicht in hoe de voorstellingen en de theatergebouwen worden 
beleefd en beoordeeld. Paragraaf 6.3 toont allereerst het oordeel over het theaterbezoek en 
maakt inzichtelijk in hoeverre het oordeel over de avond als geheel, het oordeel over de 
voorstelling en het oordeel over het theatergebouw met elkaar samenhangen. Het oordeel en de 
beleving van het theatergebouw komen in paragraaf 6.4 en 6.5 aan de orde. In paragraaf 6.6 
staat de vraag centraal welke elementen in de beleving van het theatergebouw het meest van 
invloed zijn op het eindoordeel en welke combinatie van elementen het best in staat is om het 
oordeel over het theatergebouw te verklaren. In paragraaf 6.7 en 6.8 wordt ingegaan op het 
oordeel en de beleving van de producties.  
Deel III beschrijft hoe de invloed van het gebouw op de theaterervaring mogelijkerwijs 
verloopt. Achtereenvolgens wordt gekeken naar processen van theatrical framing, verwerking 
en dubbel theaterbewustzijn (paragraaf 6.9) en de rol van het gebruik van aanvullende diensten 
(paragraaf 6.10). In paragraaf 6.11 wordt nagegaan in hoeverre verschillen in de theatrale 
ervaring aanwijsbaar zijn onder het publiek van de twee categorieën theatergebouwen: 
belevenisgebouwen versus de controlegroep. 
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DEEL I 
 

6.2 Publiekssamenstelling en vergelijkbaarheid 
In hoofdstuk 4 (zie paragraaf 4.7.2) is aan de orde gekomen dat de geselecteerde producties 
omwille van de vergelijkbaarheid als blokvariabele in het design zijn opgenomen en niet 
noodzakelijkerwijs representatief zijn voor het toneel- en dansaanbod in Nederland. De 
verwachting was daarom dat het publiek van deze producties niet noodzakelijkerwijs 
representatief is voor ‘toneelpubliek’ of ‘danspubliek’. Uit de beschrijvingen en 
voorstellingsanalyses in hoofdstuk 5, is de specifieke aard van elke productie expliciet naar 
voren gekomen. De verwachting is dat er tussen de producties onderling verschillen in 
publiekskenmerken zullen bestaan. Anderzijds is het design gebaseerd op de aanname dat de 
publiekssamenstelling bij voorstellingen van dezelfde productie, hoewel elders opgevoerd, van 
vergelijkbare aard is. Dit betekent niet dat de publiekssamenstelling in verschillende theaters 
exact hetzelfde dient te zijn, maar wel dat er geen verschillen zijn de vergelijkbaarheid in 
gevaar brengen.  
In deze paragraaf worden de respondenten besproken aan de hand van de persoonskenmerken 
geslacht, leeftijd, en opleiding, aangevuld met de frequentie van bezoek aan podiumkunsten en 
de frequentie van bezoek aan toneel- of dansvoorstellingen. Op basis van deze kenmerken 
wordt een beeld geschetst van de publiekssamenstelling en tegelijkertijd de vergelijkbaarheid 
van de resultaten getoetst. Er wordt bepaald in hoeverre er tussen de wezenlijk verschillende 
producties een andere publiekssamenstelling is waar te nemen. Maar belangrijker voor de 
onderlinge vergelijkbaarheid van de resultaten, zijn de onderling afwijkende 
publiekssamenstellingen bij voorstellingen van dezelfde productie, opgevoerd in verschillende 
theaters. Indien er verschillen geconstateerd worden, wordt nagegaan of deze van invloed zijn 
op de belangrijkste basiselementen in dit onderzoek: de beoordeling van het theatergebouw, de 
beoordeling van de voorstelling en de beoordeling van het theaterbezoek in zijn geheel. 
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6.2.1 geslacht 
Tabel 6.1 geeft de verdeling naar mannen en vrouwen weer. Het merendeel van de 
respondenten in dit onderzoek was vrouw (67,3%). Er bestaan significante verschillen in de 
man-vrouwverhouding tussen de verschillende producties. Het publiek van De Stille Kracht 
bestond gemiddeld voor 61,1% uit vrouwen, terwijl het aandeel vrouwelijke respondenten bij 
Heads or Tales maar liefst 73,7% bedroeg. Deze verschillen in de man-vrouwverhouding 
tussen de producties is echter niet problematisch, omdat er zoals gezegd ruimte is voor de 
specifieke aard van de producties en bijkomende verschillen in de publiekssamenstelling.  
 
Tabel 6.1: Percentages mannen en vrouwen per productie 
 
geslacht Stille Kracht 

(n=1314) 
Kentering 
(n=1126) 

Jeanne 
(n=663) 

Heads  
(n=586) 

Myrrh  
(n=182) 

totaal 

mannen** 38,4 31,6 29,4 26,3 30,8 32,7 
vrouwen** 61,6 68,4 70,6 73,7 69,2 67,3 

**= significante verschillen (chi-square test; P < 0.01) (minimaal 99%) 

 
Uit tabel 6.2 blijkt dat vier van de producties (Kentering van een huwelijk, Jeanne d’Arc, 
Heads or Tales en Myrrh and Cinnamon) geen significante verschillen vertonen in de man-
vrouwverhouding tussen voorstellingen in verschillende theaters. Dit betekent dat de man-
vrouwverhouding in het publiek onafhankelijk is van het theater waar de voorstelling werd 
opgevoerd. Bij de voorstellingen van De Stille Kracht bestonden wel significante verschillen 
tussen het aandeel vrouwen (of mannen) in de verschillende theaters. Dit betekent dat er bij 
deze productie een verband bestaat tussen het theater en de man-vrouwverhouding van het 
publiek. Zo bedroeg het aandeel vrouwelijk respondenten bij De Stille Kracht in De Tamboer 
68,0%, terwijl in Castellum slechts 51,9% van de respondenten vrouw was. Uit een T-Test 
blijkt dat het geslacht van de bezoekers van De Stille Kracht niet significant van invloed is op 
het oordeel over de voorstelling of op het oordeel over de avond als geheel. Wel vertoont het 
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oordeel over het theatergebouw bij de voorstellingen van De Stille Kracht een significant 
verschil tussen mannen en vrouwen, waarbij mannen het theatergebouw iets positiever ervaren. 
Dit verschil is echter zo minimaal dat het niet als problematisch wordt beschouwd voor de 
vergelijkbaarheid van de voorstelling van De Stille Kracht in de verschillende theaters.1  
 
Tabel 6.2: Percentages mannen (m) en vrouwen (v) per voorstelling 
 
 Stille** 

(n=1314) 
Kentering# 
(n=1126) 

Jeanne# 
(n=663) 

Heads# 
(n=586) 

Myrrh# 
(n=182) 

totaal** 

 m v m v m v m v m v m v 
De Harmonie# 32,8 67,2 24,7 75,3 27,4 72,6 24,8 75,2 40,7 59,3 28,2 71,8 
Castellum* 48,1 51,9 31,8 68,2 37,0 63,0 30,5 69,5 24,1 75,9 36,4 63,6 
het Park# 40,6 59,4 29,4 70,6 31,4 68,6 25,0 75,0 26,7 73,3 32,8 67,2 
De Lawei# 36,4 63,6 38,4 61,6 31,5 68,5 30,4 69,6 37,0 63,0 34,9 65,1 
De Tamboer# 32,0 68,0 27,6 72,4 26,3 73,7 28,6 71,4 - - 29,2 70,8 
Geert Teis* 35,4 64,6 33,7 66,3 24,2 75,8 18,6 81,4 - - 28,8 71,2 
Goudse Schouwb.** 47,2 52,8 30,6 69,4 - - 25,5 74,5 28,8 71,2 37,9 62,1 
Amphion# 34,3 65,7 36,1 63,9 - - - - 29,4 70,6 34,9 65,1 
totaal** 38,4 61,6 31,6 68,4 29,4 70,6 26,3 73,7 30,8 69,2 32,7 67,3 

**= significante verschillen (chi-square test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
*= significante verschillen (chi-square test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
#= verschillen zijn niet significant 
 

6.2.2 leeftijd 
Tabel 6.3 toont de leeftijdsopbouw van het publiek van de vijf producties in zeven klassen. Er 
is geprobeerd om alleen jongeren vanaf 15 jaar in de steekproef op te nemen, maar uit de 
database blijkt dat er zich toch enkele jongeren van onder de 15 jaar onder de respondenten 
bevinden. De eerste klasse wordt daarom aangegeven als <=19 (in plaats van 15-19). Er 
                                                 

1 De 502 mannelijke respondenten beoordeelden het theatergebouw gemiddeld met een 7,45 en de 808 vrouwelijke 
respondenten gaven een 7,42. Het gaat om een significantie op 95%-niveau.  
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bestaan significante verschillen tussen de producties wat betreft de leeftijdsopbouw. De 
toneelproducties De Stille Kracht en Kentering van een huwelijk trokken ouder publiek, terwijl 
het publiek bij Jeanne d’Arc een andere opbouw vertoonde. Bij Jeanne d’Arc was een aantal 
CKV-klassen aanwezig waardoor het aantal jongeren onder de 19 jaar relatief hoog ligt 
(17,1%); deze productie trok ook meer jongeren in de leeftijd van 20 tot 29 jaar dan De Stille 
Kracht en Kentering van een huwelijk. Ook nu geldt dat verschillen in leeftijdsopbouw tussen 
de verschillende producties onderdeel uitmaken van de onderzoeksopzet en vergelijking tussen 
de theatergebouwen niet in de weg staat.  
 
Tabel 6.3: Leeftijdsopbouw per productie in percentages 
 
leeftijd Stille Kracht 

(n=1311) 
Kentering 
(n=1123) 

Jeanne d’Arc 
(n=662) 

Heads  
(n=584) 

Myrrh  
(n=183) 

totaal** 

<=19 1,4 0,4 17,1 7,9 7,1 5,0 
20-29 1,4 1,4 7,6 7,7 7,7 3,7 
30-39 6,6 4,8 7,6 9,1 15,8 7,0 
40-49 15,6 10,7 16,8 19,0 18,0 15,0 
50-59 27,1 28,2 26,6 28,6 30,1 27,7 
60-69 33,6 37,2 16,0 21,1 15,3 28,9 
70+ 14,4 17,3 8,5 6,7 6,0 12,7 
**= significante verschillen (chi-square test; P < 0.01) (minimaal 99%) 

 
Ook toont tabel 6.3 dat de dansvoorstellingen onderling goed overeen komen wat betreft de 
leeftijdsopbouw van het publiek. Er blijken dan ook geen significante verschillen te bestaan in 
de leeftijdsopbouw van het publiek bij Heads or Tales en Myrrh and Cinnamon (zie tabel 
6.4).2 
                                                 

2 Hoewel de leeftijdsopbouw van De Stille Kracht en Kentering van een huwelijk grote overeenkomsten vertoont, bestaan 
er toch significante verschillen tussen deze producties. Deels heeft dit te maken met de omvang van de steekproef. Met het 
groter worden van de (deel)steekproef neemt de nauwkeurigheid toe, en daarmee ook de kans dat er significante 
verschillen worden gevonden.  
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Tabel 6.4: Leeftijdsopbouw per dansproductie in percentages 
 
leeftijd Heads or Tales 

(n=584) 
Myrrh and Cinnamon 

(n=183) 
totaal# 

<=19 7,9 7,1 7,7 
20-29 7,7 7,7 7,7 
30-39 9,1 15,8 10,7 
40-49 19,0 18,0 18,8 
50-59 28,6 30,1 28,9 
60-69 21,1 15,3 19,7 
70+ 6,7 6,0 6,5 
#= verschillen zijn niet significant 

 
De gemiddelde leeftijd van het publiek van De Stille Kracht en Kentering van een huwelijk lag 
op respectievelijk 59 en 57 jaar (zie tabel 6.5). Zoals hierboven al is opgemerkt, lag de 
gemiddelde leeftijd van het publiek bij Jeanne d’Arc veel lager, namelijk op 45 jaar. De 
gemiddelde leeftijd bij de dansvoorstellingen is vergelijkbaar. Bij Heads or Tales lag deze op 
48 jaar en bij Myrrh and Cinnamon op 46 (bijna 47) jaar. Bij Jeanne d’Arc en Myrrh and 
Cinnamon verschilt de gemiddelde leeftijd niet significant tussen voorstellingen in 
verschillende theaters. Bij De Stille Kracht, Kentering van een huwelijk en Heads or Tales is 
dit wel het geval. Dit betekent dat er bij deze producties een verband bestaat tussen het theater 
en de gemiddelde leeftijd van het publiek. Zo lag de gemiddelde leeftijd van het publiek van 
De Stille Kracht in Castellum op 53 jaar, terwijl het publiek in De Lawei en De Tamboer 
gemiddeld 60 jaar oud was. Castellum trok bij zowel De Stille Kracht, Kentering van een 
huwelijk, Jeanne d’Arc als Heads or Tales het jongste publiek, respectievelijk 53, 55 en 45 
jaar. De gemiddelde leeftijd van het publiek van Kentering van een huwelijk lag het hoogst in 
De Tamboer (61 jaar) en voor Heads or Tales het hoogst in het Park en De Tamboer (52 jaar).  
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Tabel 6.5: Gemiddelde leeftijd per productie per theater  
 
 Stille** 

(n=1311) 
Kentering** 

(n=1123) 
Jeanne# 
(n=662) 

Heads** 
(n=584) 

Myrrh # 
(n=183) 

totaal** 

De Harmonie** 55,23 56,37 47,53 46,65 40,81 52,00 
Castellum** 53,53 55,81 43,24 45,00 47,34 50,03 
het Park** 55,82 60,18 43,64 52,94 47,17 52,82 
De Lawei** 60,44 60,22 45,70 49,92 51,33 54,44 
De Tamboer** 60,41 61,94 47,26 52,74 - 56,38 
Geert Teis** 57,95 58,31 47,61 49,15 - 53,72 
Goudse Schouwb.** 55,87 60,17 - 48,29 48,75 55,70 
Amphion** 57,98 60,20 - - 43,47 58,25 
totaal** 57,10 59,21 45,82 48,90 46,99 54,06 

**= significante verschillen (chi-square test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
#= verschillen zijn niet significant 

 
Voor deze drie producties is bepaald of er significante verschillen bestaan in de waardering 
van de voorstelling, de avond als geheel of het theatergebouw die samenhangen met de leeftijd 
van het publiek. Daarbij is het publiek ingedeeld in twee categorieën: tot en met 54 jaar en 55 
jaar en ouder. Er is gekozen voor deze scheidslijn omdat de leeftijd van alle respondenten 
gezamenlijk, gemiddeld op 54 jaar ligt. Bij De Stille Kracht werd een verschil aangetroffen in 
het rapportcijfer voor de avond als geheel. Hier bleek het publiek onder de 55 jaar de avond als 
geheel meer te waarderen dan het publiek van 55 jaar en ouder.3 De gemiddelde leeftijd van 
het publiek in De Harmonie (55 jaar), Castellum (53 jaar), en De Lawei (60 jaar) week 
significant af van de gemiddelde publieksleeftijd van alle voorstellingen van De Stille Kracht 
(57 jaar). Daarom is voor deze theaters nagegaan of er zich een verschil voordeed in het 

                                                 

3 Het publiek van 54 jaar of jonger (486 respondenten) beoordeelde de avond als geheel gemiddeld met een 7,5 terwijl het 
publiek van 55 jaar of ouder (819 respondenten) de avond als geheel gemiddeld een 7,4 gaf. Deze en hieronder genoemde 
rapportcijfers zijn afgeronde cijfers. Het gaat om een significantie op 95%-niveau. 
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oordeel over de avond als geheel tussen de twee leeftijdsgroepen. Immers, alleen in deze 
theaters zou een eventuele invloed van de factor leeftijd vergelijking in de weg kunnen staan. 
In De Harmonie en De Lawei bleek dit niet het geval te zijn. In Castellum werd daarentegen 
wel een verschil geconstateerd tussen de twee leeftijdscategorieën.4 Dit betekent dat hier het 
oordeel over de avond als geheel invloed heeft ondervonden van de factor leeftijd. Dit 
geconstateerde verschil wordt voor de vergelijkbaarheid niet als problematisch beschouwd, 
aangezien het om een incidentele situatie gaat bij slechts één voorstelling in een van de 
theatergebouwen en bij een beperkt aantal respondenten.  
Het publiek van Kentering van een huwelijk van 55 jaar of ouder bleek de voorstelling 
positiever te beoordelen dan het publiek onder de 55 jaar, terwijl het jongere publiek juist een 
iets hoger rapportcijfer gaf voor het theatergebouw.5 In het geval van Kentering van een 
huwelijk week de gemiddelde leeftijd van het publiek in De Harmonie (56 jaar), Castellum (55 
jaar) en De Tamboer (61 jaar) significant af van de gemiddelde leeftijd van 59 jaar. Voor deze 
theaters is nagegaan of er zich tussen de twee leeftijdscategorieën significante verschillen 
voordoen in het oordeel over de voorstelling en het theatergebouw. In geen van deze theaters 
zijn echter significante verschillen geconstateerd. Dit betekent dat de factor leeftijd bij 
Kentering van een huwelijk geen invloed heeft gehad die gevolgen zou kunnen hebben voor de 
vergelijkbaarheid.  
Voor Heads or Tales werden noch voor de beoordeling van de voorstelling of het 
theatergebouw, noch voor de beoordeling van de avond als geheel significante verschillen 
gevonden tussen publiek onder of boven de 55 jaar.  
 

                                                 

4 In Castellum beoordeelde het publiek onder de 55 jaar (56 respondenten) de avond als geheel met een 7,9. Het publiek 
van 55 jaar of ouder (52 respondenten) gaf de avond als geheel een 7,4 (significantie op 95%-niveau). 
5 De 330 respondenten van 54 jaar of jonger gaven de voorstelling gemiddeld een 8,0 terwijl de 793 respondenten van 55 
jaar of ouder de voorstelling gemiddeld met een 8,2 waardeerden. Het jongere publiek (330 respondenten) gaf het 
theatergebouw gemiddeld een 7,8 en  het oudere publiek (786 respondenten) beoordeelde het gebouw gemiddeld met een 
7,6 (significanties op 95%-niveau). 
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6.2.3 opleiding 
Er bestaan significante verschillen tussen de producties wat betreft het opleidingsniveau van 
het publiek, alhoewel de percentuele verschillen niet bijzonder groot zijn, zoals tabel 6.6 laat 
zien. Onder de bezoekers van beide dansproducties bevindt zich het grootste aantal hoger 
opgeleiden: 65,4% (Myrrh and Cinnamon) en 62,7% (Heads or Tales).  
 
Tabel 6.6: Hoogst genoten opleiding per productie in percentages  
 
opleiding Stille Kracht 

(n=1307) 
Kentering 
(n=1123) 

Jeanne 
(n=660) 

Heads 
(n=580) 

Myrrh 
(n=182) 

totaal** 

LBO 5,7 3,7 2,9 2,4 0,0 3,9 
MAVO, VMBO 12,1 12,0 8,3 9,1 7,1 10,7 
HAVO, VWO 11,2 12,6 19,2 11,7 9,3 13,0 
MBO 15,3 11,5 12,3 14,0 18,1 13,6 
HBO 37,1 

55,6 
40,5 

60,2 
41,4 

57,3 
42,9 

62,7 
44,0 

65,4 
40,0 

58,7 
WO 18,5 19,7 15,9 19,8 21,4 18,7 

**= significante verschillen (chi-square test; P < 0.01) (minimaal 99%) 

 
De voorstellingen van Heads or Tales vertonen geen significante verschillen in 
opleidingsniveau van de bezoekers in de verschillende theaters (zie tabel 6.7 in de bijlage). De 
toneelproducties vertonen wel een significant verband tussen het theater en het 
opleidingsniveau van het publiek.6 Ook voor het opleidingsniveau is nagegaan of dit van 
invloed is op de beoordeling van de voorstelling, het theatergebouw of de avond als geheel. 
Daarbij is het publiek in twee categorieën ingedeeld: lager en middelbaar onderwijs (tot en met 
MBO) en hoger onderwijs (HBO/WO). Bij geen enkele productie bestonden er verschillen in 
de beoordelingen tussen het publiek in deze twee categorieën.  
 
 
                                                 

6 Voor Myrrh and Cinnamon  kon de significantie niet bepaald worden, zie tabel 6.7 in de bijlage. 
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6.2.4 bezoekfrequentie 
Voor alle producties in dit onderzoek geldt dat meer dan de helft van het publiek zes keer of 
vaker per jaar naar een vorm van professionele podiumkunst gaat en dus frequent 
podiumbezoeker is (zie tabel 6.8).  
 
Tabel 6.8: Aantal bezoeken aan een professionele podiumkunstenvoorstelling in de 
afgelopen twaalf maanden per productie in percentages 
 
aantal 
bezoeken 

Stille  
(n=1313) 

Kentering 
(n=1125) 

Jeanne  
(n=664) 

Heads  
(n=583) 

Myrrh  
(n=182) 

totaal** 

1 tot 2 keer 7,4 7,9 12,5 10,5 7,7 8,9 
3 tot 5 keer 32,1 33,6 34,6 32,8 24,7 32,7 
6 keer of vaker 60,5 58,5 52,9 56,8 67,6 58,4 

**= significante verschillen (chi-square test; P < 0.01) (minimaal 99%) 

 
Wat betreft de frequentie van bezoek aan podiumkunsten blijkt het publiek van De Stille 
Kracht grote overeenkomsten te vertonen met dat van Kentering van een huwelijk. Na verdere 
analyse blijken er geen significante verschillen te bestaan tussen deze producties op dit punt 
(zie tabel 6.9 in de bijlage). Tabel 6.8 toont verder dat onder het publiek van Jeanne d’Arc zich 
daarentegen een hoger percentage incidentele podiumkunstbezoekers bevindt (een tot twee 
keer per jaar, 12,5%) en een lager percentage frequente podiumkunstbezoekers (52,9%). Dit 
verschil kan goed verklaard worden door de aanwezige CKV-leerlingen bij een aantal 
voorstellingen van Jeanne d’Arc (zie ook de toelichting bij tabel 6.3). Myrrh and Cinnamon 
heeft van alle producties veruit het hoogste percentage frequente podiumkunstbezoekers onder 
haar publiek: maar liefst 67,7%. Heads or Tales kent juist een relatief hoog aantal incidentele 
podiumkunstbezoekers (10,5%).  
Er bestaan bij alle producties significante verschillen tussen de voorstellingen opgevoerd in 
verschillende theaters wat betreft de bezoekfrequentie van het publiek aan podiumkunsten (zie 



M.L. Wilders                                   Hoofdstuk 6                              De resultaten van het publieksonderzoek 

 307 

tabel 6.10 in de bijlage).7 Dit betekent dat er een verband bestaat tussen het theater en de 
bezoekfrequentie aan podiumkunsten. Voor alle producties is nagegaan of de frequentie van 
het podiumkunstenbezoek van invloed is op de beoordeling van de voorstelling, het 
theatergebouw of de avond als geheel. Daarbij zijn de incidentele en regelmatige bezoekers 
(een tot twee keer of drie tot vijf keer een bezoek in de afgelopen twaalf maanden) vergeleken 
met de frequente bezoekers (zes keer of vaker een bezoek in de afgelopen twaalf maanden). De 
verdeling tussen de twee publieksgroepen heeft te maken met de verhouding tussen de 
groepen: frequente bezoekers vormen de grootste groep. Nu blijkt dat bij Kentering van een 
huwelijk en Jeanne d’Arc de frequente bezoekers de voorstelling positiever beoordelen.8 Dit 
betekent dat het oordeel over de voorstelling bij deze producties invloed ondervindt van de 
verhouding tussen het aantal frequente bezoekers enerzijds en het aantal incidentele en 
regelmatige bezoekers anderzijds. Omdat er tussen de diverse theaters significante verschillen 
bestaan in de verhouding van het aantal frequente bezoekers enerzijds en het aantal incidentele 
en regelmatige bezoekers anderzijds, is het mogelijk dat de vergelijkbaarheid van het oordeel 
over de voorstelling tussen de verschillende theaters in gevaar komt. Als er echter gekeken 
wordt naar de theaters afzonderlijk, blijkt het verschil tussen de twee publieksgroepen bij 
Kentering van een huwelijk alleen in De Harmonie en De Tamboer significant aanwezig te zijn 
en bij Jeanne d’Arc alleen in het Park.9 Juist deze theaters wijken in het percentage frequent 

                                                 

7 Voor Myrrh and Cinnamon kon de significantie niet bepaald worden, zie tabel 6.10 in de bijlage. 
8 Het publiek van Kentering van een huwelijk dat frequent een podiumkunstenbezoek aflegt (658 respondenten) 
beoordeelde de voorstelling gemiddeld met een 8,2 terwijl het publiek dat incidenteel of regelmatig een bezoek brengt aan 
een podiumkunstenvoorstelling (466 respondenten) de voorstelling gemiddeld een 8,1 gaf (significantie op 95%-niveau). 
De frequente podiumkunstenbezoekers onder het publiek van Jeanne d’Arc (350 respondenten) beoordeelde de 
voorstelling met een 7,7 terwijl het publiek dat incidenteel of regelmatig een bezoek brengt aan een 
podiumkunstenvoorstelling (313 respondenten) de voorstelling een 7,5 gaf (significantie op 99%-niveau). 
9 Het publiek van Kentering van een huwelijk in De Harmonie dat frequent een bezoek brengt aan de podiumkunsten (115 
respondenten) beoordeelde de voorstelling gemiddeld met een 8,3 terwijl het publiek dat incidenteel of regelmatig een 
podiumkunstenbezoek aflegt (77 respondenten) de voorstelling gemiddeld een 7,8 gaf (significantie op 99%-niveau). Het 
frequente podiumkunstenpubliek van Kentering van een huwelijk in De Tamboer gaf een 8,3 aan de voorstelling; het 
publiek dat incidenteel of regelmatig een bezoek brengt aan de podiumkunsten gaf de voorstelling een 8,0. Het frequente 
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publiek niet erg af van het gemiddelde percentage frequent publiek (58,5% bij Kentering van 
een huwelijk en 52,9% bij Jeanne d’Arc).10 Het effect van het verschil tussen de twee 
publieksgroepen op het oordeel over de voorstelling wordt daardoor beperkt geacht; het 
verschil is voor verdere vergelijking niet problematisch. Bovendien kan het oordeel over de 
voorstelling voor verdere analyses tot op zekere hoogte als gegeven beschouwd worden: de 
vergelijkbaarheid van het oordeel over het theatergebouw wordt in deze studie van groter 
belang geacht.  
 
Ook wat betreft de frequentie van bezoek aan toneelvoorstellingen vertonen de bezoekers van 
De Stille Kracht en Kentering van een huwelijk nauwelijks verschillen en ook nu blijken er op 
dit punt geen significante verschillen te zijn tussen het publiek van beide producties (zie tabel 
6.11 in de bijlage). Net als het publiek van De Stille Kracht en Kentering van een huwelijk, 
gaat ook ruim 18% van het publiek van Jeanne d’Arc zes keer of vaker per jaar naar een 
toneelvoorstelling (zie tabel 6.12). Het aandeel incidentele toneelbezoekers ligt bij Jeanne 
d’Arc echter hoger dan bij beide andere toneelproducties, ten koste van het aandeel 
regelmatige bezoekers. Heads or Tales kent een heel hoog percentage incidentele 
dansbezoekers (een tot twee keer per jaar: 61,1%). Slechts 8,4% van de bezoekers van Heads 
or Tales gaat zes keer of vaker per jaar naar een professionele dansvoorstelling. Bij Myrrh and 
Cinnamon is 15,5% frequent dansbezoeker. De rest van het publiek van Myrrh and Cinnamon 
is gelijkmatig verdeeld over de categorieën incidentele bezoekers (42,5%) en regelmatige 
bezoekers (42,0%). 
 
 
 

                                                                                                                                                         

podiumkunstenpubliek van Jeanne d’Arc in het Park oordeelde met een 7,7 over de voorstelling; het publiek dat 
incidenteel of regelmatig een bezoek aflegt gaf de voorstelling een 7,3.  
10 In De Harmonie was bij Kentering van een huwelijk 59,9% frequent publiek, in De Tamboer 54,5%. Het frequente 
publiek bij Jeanne d’Arc in het Park bedroeg 56%. 
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Tabel 6.12: Aantal bezoeken aan een professionele toneel- (bij de toneelproducties) of 
dansvoorstelling (bij de dansproducties) in de afgelopen twaalf maanden in percentages 
 
aantal 
bezoeken 

Stille  
(n=1309) 

Kentering 
(n=1120) 

Jeanne  
(n=662) 

Heads  
(n=581) 

Myrrh  
(n=181) 

totaal** 

1 tot 2 keer 40,5 38,9 46,4 61,1 42,5 44,3 
3 tot 5 keer 41,2 42,2 35,3 30,5 42,0 38,9 
6 keer of vaker 18,3 18,8 18,3 8,4 15,5 16,8 

**= significante verschillen (chi-square test; P < 0.01) (minimaal 99%) 

 
Er bestaan geen significante verschillen tussen voorstellingen van De Stille Kracht in 
verschillende theaters wat betreft de frequentie van bezoekaan toneelvoorstellingen door het 
publiek. Bij Kentering van een huwelijk, Jeanne d’Arc, Heads or Tales en Myrrh and 
Cinnamon is dit wel het geval (zie tabel 6.13 in de bijlage). Ook nu is nagegaan of de 
frequentie van het bezoek aan de discipline toneel dan wel dans, van invloed is op de 
beoordeling van de voorstelling, het theatergebouw of de avond als geheel. Ditmaal is een 
onderscheid gemaakt tussen de incidentele bezoekers enerzijds en de regelmatige en frequente 
bezoekers anderzijds. Ook nu heeft de verdeling tussen de twee publieksgroepen te maken met 
de verhouding tussen de groepen: bij het bezoek aan toneel of dans vormen de frequentere 
bezoekers een kleinere en de incidentele bezoekers een grotere groep. Bij zowel Kentering van 
een huwelijk, Jeanne d’Arc, Heads or Tales als Myrrh and Cinnamon beoordeelt het publiek 
dat regelmatig of frequent een toneel- respectievelijk een dansvoorstelling bezoekt de 
voorstelling positiever dan het publiek dat slechts incidenteel een toneel- dan wel 
dansvoorstelling bezoekt.11 Ook nu zou het kunnen dat door het verschil tussen de twee 

                                                 

11 Het publiek van Kentering van een huwelijk dat regelmatig of frequent een toneelbezoek aflegt (684 respondenten) 
beoordeelde de voorstelling gemiddeld met een 8,2 terwijl het publiek dat incidenteel een toneelbezoek aflegt (435 
respondenten) de voorstelling gemiddeld een 8,0 gaf (significantie op 99%-niveau). Bezoekers van Jeanne d’Arc die 
regelmatig of frequent een toneelvoorstelling bezoeken (354 respondenten) beoordeelden de voorstelling met een 7,7 
gemiddeld, terwijl incidenteel toneelpubliek (307 respondenten) de voorstelling een 7,5 gaf (significantie op 95%-niveau). 
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publieksgroepen, de vergelijkbaarheid van het oordeel over de voorstelling tussen de 
verschillende theaters in gevaar komt. Als er gekeken wordt naar de theaters afzonderlijk, 
blijkt bij de voorstellingen van Kentering van een huwelijk alleen in De Goudse Schouwburg 
een significant verschil te bestaan tussen de twee publieksgroepen.12 Het aantal incidentele 
bezoekers bedroeg hier 36,5%, wat niet erg afweek van het gemiddelde percentage incidentele 
bezoekers (39%). Bij Jeanne d’Arc en Heads or Tales blijkt zelfs in geen van de theaters een 
significant verschil te bestaan. Bij Myrrh and Cinnamon doet zich een significant verschil voor 
in Amphion, maar nu zijn de respondentenaantallen erg laag (17 respondenten).13 Het te 
verwachten effect van de verschillen in de beoordeling van de voorstelling door incidentele 
bezoekers enerzijds en regelmatige en frequente bezoekers anderzijds wordt daardoor bij alle 
producties minimaal geacht. 
 

6.2.5 conclusie 
Zoals verwacht zijn er binnen de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, frequentie 
van bezoek aan podiumkunsten en frequentie van bezoek aan toneel- of dansvoorstellingen, 
significante verschillen tussen de vijf producties. Dit is inherent aan het specifieke karakter van 
elk van de producties. In verdere analyses zal het verschil tussen de producties en het 
aanwezige publiek dan ook als gegeven worden beschouwd.  
Een aantal kenmerken kent echter ook grote overeenkomsten. Zo bestaan er wat 
leeftijdsopbouw betreft geen verschillen tussen het publiek van Heads or Tales en Myrrh and 
Cinnamon. Daarnaast is het publiek van De Stille kracht en Kentering van een huwelijk 
                                                                                                                                                         

Het publiek van Heads or Tales dat regelmatig of frequent een dansvoorstelling bezoekt (226 respondenten) beoordeelde 
de voorstelling met een 8,3; incidenteel danspubliek bij Heads or Tales (355 respondenten) gaf de voorstelling een 8,1 
(significantie op 99%-niveau). De 104 respondenten bij Myrrh and Cinnamon die regelmatig of frequent een 
dansvoorstelling bezoeken gaven een 8,0 aan de voorstelling, terwijl de incidentele dansbezoekers (77 respondenten) de 
voorstelling een 7,6 gaven (significantie op 95%-niveau). 
12 Het incidentele toneelpubliek van Kentering van een huwelijk in De Goudse Schouwburg (57 respondenten) gaf de 
voorstelling een 8,0; de regelmatige en frequente toneelbezoekers beoordeelden de voorstelling met een 8,4.  
13 De 7 respondenten bij Myrrh and Cinnamon in Amphion die regelmatig of frequent een dansvoorstelling bezoeken 
gaven de voorstelling een 8,4; de incidentele dansbezoekers (10 respondenten) gaven de voorstelling een 7,4. 
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homogeen te noemen wat betreft de aanwezige culturele competentie die werd vergaard door 
theaterbezoek. Voor zowel de frequentie van bezoek aan podiumkunsten als de frequentie van 
bezoek aan toneelvoorstellingen bestaan er geen significante verschillen tussen deze 
producties. Dit is een opvallend gegeven aangezien het gaat om grote steekproeven, waar zich 
relatief snel significante verschillen kunnen voordoen. Voor het opleidingsniveau geldt 
bovendien dat hoewel er significante verschillen tussen de vijf producties bestaan, de 
percentuele verschillen niet bijzonder groot zijn.  
 
Om aan de eis van vergelijkbaarheid die aan het onderzoeksdesign ten grondslag ligt te 
voldoen, dient het publiek bij voorstellingen van dezelfde productie, hoewel elders opgevoerd, 
van vergelijkbare aard te zijn. Wat betreft de man-vrouwverhouding bestaan er slechts bij 
voorstellingen van De Stille Kracht verschillen in de verschillende theaters. Bij voorstellingen 
van De Stille Kracht, Kentering van een huwelijk en Heads or Tales treden in verschillende 
theaters daarnaast significante verschillen op in de gemiddelde leeftijd van het publiek. Ook 
bestaan er significante verschillen in het opleidingsniveau van de bezoekers van De Stille 
Kracht, Kentering van een huwelijk en Jeanne d’Arc in de diverse theaters.  
De frequentie van bezoek aan podiumkunsten vertoont eveneens significante verschillen. Ook 
wat betreft de frequentie van bezoek aan toneel- (bij de toneelproducties) of dansvoorstellingen 
(bij de dansproducties) bestaan er significante verschillen tussen bezoekers in verschillende 
theaters, althans bij de producties Kentering van een huwelijk, Jeanne d’Arc, Heads or Tales 
en Myrrh and Cinnamon. Onder de bezoekers van De Stille Kracht treden op dit punt geen 
significante verschillen op. In voorgaande paragrafen is daar waar zich verschillen voordoen, 
nagegaan of deze van invloed zijn op de beoordeling van de voorstelling, het theatergebouw 
en/of de avond als geheel. Daar waar effecten van de verschillen in de publiekskenmerken 
werden aangetroffen, is beoordeeld of deze de vergelijking tussen de theaters mogelijk in 
gevaar konden brengen. Voor geen van de publiekskenmerken bleek dat het geval te zijn. Dit 
betekent dat in voldoende mate aan de benodigde vergelijkbaarheid in de onderzoeksopzet 
wordt voldaan.  
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DEEL II 
 

6.3 Het oordeel over het theaterbezoek 
De respondenten hebben een rapportcijfer gegeven voor zowel de voorstelling als het 
theatergebouw en de avond als geheel. De bezoekers van Heads or Tales en Kentering van een 
huwelijk geven voor hun theaterbezoek in zijn geheel de hoogste cijfers, respectievelijk een 8,0 
en een 7,8 (zie tabel 6.14). Het publiek van De Stille Kracht waardeert de avond als geheel het 
laagst met een 7,4.  
 
Tabel 6.14: Gemiddelde rapportcijfer voor de avond als geheel per productie 
 
  rapportcijfer avond als geheel 
Heads or Tales (n=645) 8,08 
Kentering van een huwelijk (n=1231) 7,89 
Myrrh and Cinnamon (n=202) 7,71 
Jeanne d’Arc (n=754) 7,68 
De Stille Kracht (n=1423) 7,42 
totaal  7,72 

 
Er tekenen zich geen grote verschillen af tussen de rapportcijfers voor de avond als geheel, als 
deze worden bekeken per theatergebouw (zie tabel 6.15 in de bijlage). Dit ligt ook niet in de 
lijn der verwachting omdat de voorstelling vermoedelijk de meest belangrijke factor is in de 
waardering van de avond als geheel. Het gegeven dat niet alle producties in elk theatergebouw 
hebben gestaan, vertekent dit beeld. Daarnaast zullen andere factoren als aanvullende diensten 
en bijvoorbeeld het contact met het personeel van invloed zijn op het oordeel over de avond als 
geheel en ook deze zaken verschillen per theater. In de meeste theaters wordt de avond 
gewaardeerd met een 7,7. Wel ligt de waardering voor het theaterbezoek in Amphion (7,4) en 
tot op zekere hoogte ook in het Park (7,5) lager dan in de andere theatergebouwen. Het 
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theaterbezoek wordt het hoogst gewaardeerd in Geert Teis en De Goudse Schouwburg met een 
7,8.  
 
Om te bepalen welke rol de voorstelling en het theatergebouw spelen in het oordeel over het 
theaterbezoek is een stepwise multiple regressieanalyse uitgevoerd. Met deze regressie is 
bepaald in welke mate het oordeel over de voorstelling en het oordeel over het theatergebouw 
bijdragen aan het oordeel over de avond als geheel. Uit de regressieanalyse blijkt dat het 
oordeel over de voorstelling al 67,6% van de variantie in het oordeel over de avond als geheel 
verklaart (zie tabel 6.16 in de bijlage). Het vermoeden dat er een duidelijke relatie bestaat 
tussen de waardering van de voorstelling en het oordeel over de avond als geheel was dus 
terecht. Het oordeel over de voorstelling en het oordeel over het theatergebouw verklaren 
gezamenlijk 74,5% van de variantie in het oordeel over de avond als geheel (zie tabel 6.17 in 
de bijlage).  
Het oordeel over het theatergebouw heeft in het regressiemodel dus een extra verklarende 
variantie van 6,9%.14 Het theatergebouw levert hier ‘slechts’ een extra verklarende variantie 
van 6,9% op, maar uit een correlatieanalyse blijkt dat het oordeel over het theatergebouw op 
zichzelf, 14,5% van de variantie in het oordeel over de avond als geheel verklaart (zie tabel 
6.18).15 De daadwerkelijke verklaarde variantie za hier wel ergens tussen in liggen. 
In de regressieanalyse wordt een deel hiervan opgeslokt doordat het oordeel over de 
voorstelling en het oordeel over het theatergebouw gecorreleerd zijn, zo toont eveneens tabel 
6.18. Er bestaat een significant verband tussen het oordeel over het theatergebouw en het 
oordeel over de voorstelling, al gaat het slechts om een klein verband, zo is af te leiden uit 
dezelfde correlatietabel: 2,0% van de variantie in het oordeel over de voorstelling wordt 
verklaard door het oordeel over het theatergebouw.16 
                                                 

14 De verklaarde variantie neemt toe van 67,6% naar 74,5%.  
15 Door de correlatiecoëfficiënt in het kwadraat te nemen kan worden bepaald welk deel van de variantie in het oordeel 
over de avond als geheel wordt verklaard door het oordeel over het theatergebouw: 0,381² maal 100 = 14,5%. 
16 Door de correlatiecoëfficiënt in het kwadraat te nemen kan worden bepaald welk deel van de variantie in het oordeel 
over de voorstelling wordt verklaard door het oordeel over het theatergebouw: 0,144² maal 100 = 2,0%. 
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Tabel 6.18: Pearson correlatiecoëfficiënten van de rapportcijfers over de avond als 
geheel, de voorstelling en het theatergebouw 
 
 rapportcijfer voor de 

avond als geheel 
rapportcijfer voor de 

voorstelling 
rapportcijfer voor het 

theatergebouw 
rapportcijfer voor de 
avond als geheel 

1,000   

rapportcijfer voor de 
voorstelling 

0,822** 1,000  

rapportcijfer voor het 
theatergebouw 

0,381** 0,144** 1,000 

**= correlatie is significant (P< 0.01 tweezijdig)  

 
De vragenlijst bevatte nog twee vragen die meer kunnen vertellen over het oordeel over de 
avond als geheel: of het theaterbezoek is ervaren als een gezellige avond en of de respondent 
het gevoel heeft gehad dat het theaterbezoek over het geheel bekeken een bijzondere ervaring 
heeft opgeleverd. Tabel 6.19 en tabel 6.20 tonen de gemiddelden per productie op 
respectievelijk de ervaring van het theaterbezoek als een gezellige avond en het gevoel met het 
theaterbezoek een bijzondere ervaring te hebben opgedaan. Daarbij werd gebruik gemaakt van 
een schaal van 1 (mee oneens) tot 6 (mee eens). Het publiek van alle 35 voorstellingen heeft 
het theaterbezoek ervaren als een gezellige avond (zie tabel tabel 6.19). Gemiddeld genomen 
werden de gezelligste avonden doorgebracht bij de voorstellingen van Heads or Tales (5,12) 
en in Theater Geert Teis (5,06). De minst gezellige avonden werden gemiddeld genomen 
doorgebracht bij bezoeken aan De Stille Kracht (4,68) en in Amphion (4,64).  
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Tabel 6.19: Gemiddelden op ervaring van het theaterbezoek als een gezellige avond 
 
 Stille Kracht 

(n=1306) 
Kentering 
(n=1117) 

Jeanne  
(n=663) 

Heads  
(n=580) 

Myrrh 
(n=182) 

totaal 

Geert Teis 4,90 5,17 5,35 4,86 - 5,06 
Goudse Schouwb. 4,84 5,20 - 5,30 4,92 5,01 
De Tamboer 4,87 4,93 5,01 5,10 - 4,96 
De Harmonie 4,54 4,97 4,99 5,33 5,37 4,94 
De Lawei 4,68 4,46 4,86 5,22 4,96 4,93 
Castellum 4,73 4,86 4,78 4,95 5,00 4,84 
het Park 4,26 4,88 4,81 5,04 4,87 4,69 
Amphion 4,60 4,74 - - 4,18 4,64 
totaal 4,68 4,97 4,95 5,12 4,93 4,89 

Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 

 
Het publiek heeft naar aanleiding van vrijwel alle theaterbezoeken ook het gevoel gehad een 
bijzondere ervaring te hebben opgedaan (zie tabel 6.20). Dit was opvallend genoeg niet het 
geval bij drie bezoeken aan voorstellingen van De Stille Kracht. Ook werden, gemiddeld 
genomen, bij De Stille Kracht de minst bijzondere ervaringen opgedaan (3,77) met een 
behoorlijke afstand tot bezoeken aan voorstellingen van de overige producties. Als wordt 
gekeken naar de theaters, werden de minst bijzondere bezoeken afgelegd in Amphion (3,93). 
Net als de gezelligste avonden werden de meest bijzondere ervaringen opgedaan bij bezoeken 
aan Heads or Tales (4,76) en in Geert Teis (4,46). Als de resultaten van deze twee variabelen 
tegen elkaar worden afgezet valt het op dat respondenten hun bezoek in sterkere mate als 
gezellig dan als bijzonder hebben ervaren. 
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Tabel 6.20: Gemiddelden op theaterbezoek als een bijzondere ervaring 
 

 Stille 
(n=1286) 

Kentering 
(n=1098) 

Jeanne  
(n=650) 

Heads  
(n=578) 

Myrrh 
(n=178) 

totaal 

Geert Teis 4,11 4,80 4,51 4,63 - 4,46 
De Lawei 3,96 5,01 4,07 4,85 4,41 4,30 
De Tamboer 4,03 4,42 4,24 4,72 - 4,30 
Castellum 4,09 4,29 3,98* 4,59 4,43 4,28 
De Harmonie (3,37) 4,49 4,05 4,95 4,63 4,19 
Goudse Schouwb. 3,80 4,52 - 4,75 4,48 4,19 
het Park (3,45) 4,47 4,12 4,75 4,41 4,08 
Amphion (3,63) 4,23 - - 4,47 3,93 
totaal 3,77 4,45 4,16 4,76 4,47 4,22 

Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Vet*= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
(Vet)= boven de 3,5 maar niet significant 
(Niet vet)= onder de 3,5 maar niet significant 

 
Wanneer er een regressieanalyse wordt uitgevoerd met als afhankelijke variabele het oordeel 
over de avond als geheel en als onafhankelijke variabelen de rapportcijfers voor de 
voorstelling en het theatergebouw samen met de variabelen gezellige avond en bijzondere 
ervaring, leveren de twee laatste variabelen niet veel extra verklarende variantie op bovenop de 
eerder vastgestelde 74,5%: slechts 1,4%. De totale verklaarde variantie in het oordeel over de 
avond als geheel door middel van de variabelen waardering voor de voorstelling, waardering 
voor het theatergebouw, gezellige avond en bijzondere ervaring, komt daarmee op 75,9% (zie 
tabel 6.21 in de bijlage). De lage extra verklaarde variantie is te wijten aan de correlatie die er 
bestaat tussen de variabelen gezellige avond en bijzondere ervaring enerzijds en het oordeel 
over de voorstelling en het theatergebouw anderzijds (zie tabel 6.22 in de bijlage). De sterkte 
van de correlatie toont bovendien dat het hebben van een gezellige avond en het opdoen van 
een bijzondere ervaring redelijk belangrijke indicatoren zijn voor het oordeel over de avond als 
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geheel: deze variabelen correleren significant met het oordeel over de avond als geheel met een 
verklaarde variantie van respectievelijk 28,7% (0,536² maal 100) en 30,6% (0,553² maal 100).  
 

6.4 Het oordeel over de theatergebouwen 
In tabel 6.23 zijn de waarderingscijfers voor het theatergebouw weergegeven. Positieve 
uitschieters zijn De Harmonie en De Goudse Schouwburg. Beide rapportcijfers liggen 
significant boven de 8,0.17 Amphion wordt met een 6,6 duidelijk lager gewaardeerd dan de 
overige gebouwen. Er is een verschil van meer dan 0,9 met het volgende laagste rapportcijfer, 
een 7,6 voor het Park. De overige waarderingscijfers voor de theatergebouwen ontlopen elkaar 
opmerkelijk genoeg niet zo veel. Er tekent zich in ieder geval geen duidelijk beeld af van twee 
aparte categorieën: belevenistheaters en niet-belevenistheaters. Om te bepalen of de gemaakte 
indeling in het onderzoeksdesign verdedigbaar is zal nader naar de beleving van de gebouwen 
moeten worden gekeken.   
 
Tabel 6.23: Gemiddelde rapportcijfer voor het theatergebouw 
 
  rapportcijfer theatergebouw 
De Harmonie (n=696) 8,10 
De Goudse Schouwburg (n=554) 8,09 
De Tamboer (n=515) 7,95 
De Lawei (n=639) 7,88 
Geert Teis (n=444) 7,79 
Castellum (n=413) 7,76 
het Park (n=623) 7,60 
Amphion (n=374) 6,69 
totaal  7,78 

 
  

                                                 

17 Gebaseerd op een One sample T-test met een test waarde van 8,0. Significantie ligt op 0,01 niveau (minimaal 99%). 
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6.5 De beleving van de theatergebouwen 
Om inzicht te krijgen in de beleving van de theatergebouwen wordt allereerst gekeken naar het 
grote aantal afzonderlijke variabelen die met betrekking tot de beleving van het gebouw zijn 
verzameld. De presentatie van deze losse items levert een gedetailleerd beeld op van elk 
theatergebouw. Om meer inzicht te krijgen in de verschillende dimensies in de ervaring van 
theatergebouwen, is vervolgens een factoranalyse toegepast. Daarmee worden de items 
gegroepeerd in dimensies en wordt het grote aantal items teruggebracht tot een kleiner aantal 
variabelen die staan voor deze dimensies. Nu kunnen de afzonderlijke theatergebouwen tegen 
de achtergrond van deze dimensies worden beschreven. Daarnaast komt een aantal variabelen 
aan bod die aanvullend zouden kunnen zijn op de items. Op basis van het verkregen beeld over 
de ervaring van het theatergebouw, kan worden bepaald of de gemaakte indeling in het 
onderzoeksdesign in twee groepen, belevenistheaters versus niet-belevenistheaters, stand 
houdt.   
 

6.5.1 afzonderlijke items 
De respondenten is zoals gezegd een groot aantal items voorgelegd.18 Op een zespuntsschaal 
konden zij aangegeven in hoeverre zij bepaalde items van toepassing vonden op de locatie, het 
exterieur, de zaal of de overige publieksruimten (de foyer, het café, de bar, gangen, trappen, 
garderobe, toiletten etc.) van het gebouw. Daarbij stond 1 voor ‘weinig van toepassing’ en 6 
voor ‘erg van toepassing’. Een waarde van 3,5 staat dus voor neutraal. Met een One sample T-
test is per theatergebouw bepaald welke items significant afwijken van de waarde 3,5. In de 
tabellen 6.24 tot en met 6.31 (zie bijlagen) zijn voor alle theatergebouwen de gemiddelden op 
alle items weergegeven. Daarmee wordt een eerste karakterisering van elk theatergebouw 
verkregen.  
 
 

                                                 

18 Zie bijlage I voor een overzicht van welke items op welke niveaus (locatie, exterieur, zaal en overige publieksruimten) 
in de vragenlijst zijn opgenomen.  
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6.5.2 dimensies in de ervaring van het theatergebouw 
Om het grote aantal items te reduceren tot een kleiner aantal variabelen en zicht te krijgen op 
de verschillende dimensies in de ervaring van het theatergebouw, is exploratieve factoranalyse 
toegepast.19 Na een factoranalyse met Varimaxrotatie werden op het niveau van de locatie twee 
factoren gevonden. Met een factoranalyse met Varimaxrotatie die is uitgevoerd per 
gebouwniveau, is gekomen tot drie factoren waarin 78 items onderdak vinden.20 De overige 10 
items hebben te lage ladingen op de factoren en worden aangeduid als ‘niet-factor gerelateerd’. 
Na het uitvoeren van reliability analyses bleek dat er verder geen items uit de factoren hoefden 
te worden verwijderd. De factormatrix is voor elk niveau afzonderlijk weergegeven in de 
tabellen 6.32 (voor het exterieur), 6.33 (voor de zaal), 6.34 (voor de overige publieksruimten) 
en tabel 6.35 (voor de locatie). Deze tabellen zijn te vinden in de bijlagen. Tabel 6.36 toont de 
factoren met de bijbehorende items op het niveau van het exterieur, de zaal en de 
publieksruimten. De niet-factor gerelateerde items zijn eveneens in de tabel opgenomen.  
 
 
 
 

                                                 

19 Zie Ad Nooij, Variabelen en modellen. Multivariate analyse in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek (Amsterdam: 
Boom, 1995), 182.  
20 Er is eerst een exploratieve factoranalyse met Varimaxrotatie uitgevoerd voor elk niveau (locatie, exterieur, zaal en 
overige publieksruimten). Dit resulteerde in twee factoren op het niveau van de locatie, drie factoren op het niveau van de 
zaal, vier factoren op het niveau van het exterieur en vijf factoren op het niveau van de publieksruimten. Vervolgens zijn 
reliability analyses uitgevoerd. De Crohnbachs Alpha van factor 4 op het niveau van het exterieur bleek laag (0,532) en 
zou niet hoger worden door een item te verwijderen. De eigenwaarde van deze vierde factor lag op 1,926 en had een extra 
verklarende variantie van 6,419%. De Crohnbachs Alpha van factor 4 en factor 5 op het niveau van de publieksruimten 
konden niet bepaald worden. Beide factoren hadden lage eigenwaarden (respectievelijk 1,390 en 1,314) en een extra 
verklarende variantie van respectievelijk 4,633% en 4,379%. Bovendien bevatte elk van deze factoren slechts twee items 
en was de interpretatie van deze twee factoren op basis daarvan lastig. Daarop is besloten om het niveau van het exterieur 
en de publieksruimten terug te brengen tot drie factoren. Daartoe is een nieuwe geroteerde Varimax factoranalyse 
uitgevoerd met opdracht tot het maken van drie factoren.  
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Tabel 6.36: Items behorende tot de gevonden factoren, in volgorde van hoogste naar 
laagste correlatie met de betreffende factor 
 
niveau: 
exterieur 

factor 1: 
belevenisesthetiek 

factor 2: 
toegankelijkheid 

factor 3: 
onaantrekkelijkheid 

niet factor 
gerelateerd 

 spectaculair 
uitdagend 
prikkelend 
dominant 
prestigieus 
krachtig 
verrassend en theatraal  
luxueus 
bijzonder 
druk 
veelkleurig 
complex             (13) 

toegankelijk 
uitnodigend 
functioneel 
vriendelijk 
verzorgd 
een coherent geheel 
vertrouwd  
 
 
 
 
                        (7) 

gewoon 
saai 
gesloten 
lelijk 
gedateerd  
 
 
 
 
 
 
                           (5) 

storend in de 
omgeving 
ruimtelijk 
transparant 
ingetogen 
zwaar  
 
 
 
 
 
                           (5) 

niveau: 
zaal 

factor 1: 
belevenisesthetiek 

factor 2: 
gebruiksvriende-
lijkheid 

factor 3: 
onaantrekkelijkheid 

niet factor 
gerelateerd 

 spectaculair  
verrassend  
uitdagend  
prikkelend  
bijzonder  
prestigieus  
dominant  
luxueus 
veelkleurig  
theatraal  
krachtig  

functioneel  
overzichtelijk  
verzorgd  
aangenaam  
een coherent geheel 
ruimtelijk  
gezellig  
 
 
 
 

lelijk  
zwaar  
gesloten  
saai  
gedateerd  
gewoon  
 
 
 
 
 

ingetogen  
druk  
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complex  
sfeervol              (13) 

 
                        (7) 

 
                           (6) 

 
                           (2) 

niveau: 
publieks-
ruimten  

factor 1: 
belevenisesthetiek 

factor 2: 
gebruiksvriende-
lijkheid 

factor 3: 
onaantrekkelijkheid 

niet factor 
gerelateerd 

 spectaculair  
uitdagend 
prestigieus  
verrassend  
prikkelend  
bijzonder  
luxueus  
krachtig  
veelkleurig  
theatraal  
complex  
dominant  
ruimtelijk           (13) 

vertrouwd  
overzichtelijk  
aangenaam  
verzorgd  
gezellig  
functioneel  
bekend terrein  
sfeervol  
 
 
 
 
                           (8) 

zwaar  
gesloten 
gedateerd  
lelijk  
saai  
gewoon  
 
 
 
 
 
 
                           (6) 

druk  
ingetogen  
coherent geheel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           (3) 

 
In factor 1 hebben zich de volgende door Küller onderscheiden domeinen verenigd: 
complexiteit (‘uitdagend’, ‘prikkelend’, ‘druk’, ‘veelkleurig’ en ‘complex’), originaliteit 
(‘verrassend’, ‘bijzonder’) dominantie (‘dominant’ en ‘krachtig’) en twee items uit het domein 
sociale status (‘prestigieus’ en ‘luxueus’). ‘Spectaculair’ en ‘theatraal’ zijn twee van de items 
die waren toegevoegd om het belevenisgehalte van een gebouw beter te kunnen meten, naast al 
bestaande items als ‘verrassend’ en ‘prikkelend’. ‘Spectaculair’ heeft van alle items op alle 
niveaus de hoogste correlatie met factor 1 (zie ook de tabellen 6.32, 6.33 en 6.34 in de 
bijlagen). ‘Theatraal’ behoort eveneens tot factor 1. Het derde item dat op het niveau van de 
zaal en de publieksruimten was toegevoegd, ‘sfeervol’, is op het niveau van de zaal in factor 1 
terecht gekomen, maar op het niveau van de publieksruimten in factor 2. Volgens de theorie 
van Küller hebben de items in factor 1 een prikkelende uitwerking op de perceptie. Bovendien 



 322 

speelt ‘spectaculair’ in deze factor de belangrijkste rol. Deze factor wordt daarom 
belevenisesthetiek genoemd.  
In de tweede factor zijn de domeinen eenheid en bekendheid terecht gekomen. Daarnaast 
bleken de overige twee items uit het domein sociale status (‘toegankelijk’ en ‘verzorgd’), hoge 
ladingen in factor 2 te hebben. Ook de items ‘vriendelijk’, ‘aangenaam’ en ‘gezellig’ uit het 
domein plezierigheid behoren tot factor 2. Deze factor bestaat uit variabelen die betrekking 
hebben op het gebruiksgemak en het geven van een plezierig, comfortabel gevoel. De factor 
wordt daarom op het niveau van de zaal en de overige publieksruimten gebruiksvriendelijkheid 
genoemd. Op het niveau van het exterieur zal over toegankelijkheid worden gesproken.  
Factor 3 verenigt een aantal items waar een negatieve klank van uitgaat. Gezamenlijk geven zij 
een beeld van de mate waarin een gebouw onaantrekkelijk wordt bevonden. Factor 3 krijgt de 
naam onaantrekkelijkheid. 
 
Tabel 6.37: Items behorende tot de gevonden factoren op het niveau van de locatie, in 
volgorde van hoogste naar laagste correlatie met de betreffende factor 
 
niveau: 
 locatie 

factor 1:  
sociale status 

factor 2:  
bekendheid 

 luxueus 
prestigieus 
verzorgd                                            (3) 

vertrouwd  
bekend terrein  
toegankelijk                                      (3) 

 
Op het niveau van de locatie waren zes items in de vragenlijst opgenomen. Anders dan op de 
andere niveaus, laadde ‘verzorgd’ hoog op factor 1 in plaats van op factor 2 (zie tabel 6.37). 
‘Luxueus’, ‘prestigieus’ en ‘verzorgd’ komen oorspronkelijk uit het domein sociale status, 
deze factor zal op het niveau van de locatie dan ook als ‘sociale status’ aangeduid worden . 
‘Toegankelijk’, van oorsprong afkomstig uit het domein sociale status, heeft zich bij 
‘vertrouwd’ en ‘bekend terrein’, items uit het domein bekendheid, geschaard. Deze factor zal 
bekendheid worden genoemd.  
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6.5.3 de gebouwen in de domeinen 
In de tabellen met de karakterisering van de theatergebouwen in de bijlagen (tabel 6.24 tot en 
met 6.31), zijn alle items en hun gemiddelden te vinden. Om beter inzichtelijk te maken hoe de 
gebouwen zich binnen de dimensies gedragen, zijn tevens voor elk theatergebouw de items 
met gemiddelden die significant boven de 3,5 liggen, in een tabel ondergebracht (zie de 
tabellen 6.38 tot en met 6.45 in de bijlage). Dit geeft dus een beeld van hoe de respondenten de 
gebouwen ervaren. Door de items te groeperen volgens de resultaten van de factoranalyses, 
wordt visueel duidelijk of (de locatie van) een theater veel ervaren kenmerken heeft die toe te 
schrijven zijn aan belevenisesthetiek, toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid dan wel 
onaantrekkelijkheid. Deze tabellen geven een overzicht per theater. Om inzicht te verschaffen 
in de verschillen tussen de theatergebouwen worden hieronder dezelfde resultaten geordend 
naar factor (zie tabel 6.46). 
 
Op het niveau van het exterieur valt bij vergelijking van de verschillende theatergebouwen 
meteen op dat De Harmonie, het Park en Castellum in de factor belevenisesthetiek een lijst met 
meerdere items tonen, terwijl deze cel voor de overige gebouwen leeg is. Op het niveau van 
het exterieur worden dus alleen in De Harmonie, het Park en Castellum belevenisesthetische 
items herkend. Deze belevenisesthetiek wordt echter vooral op het niveau van het exterieur 
ervaren. In de zaal en de publieksruimten wordt de belevenisesthetiek veel minder ervaren. 
Voor de zaal worden er in De Harmonie, Castellum en het Park geen andere items dan 
‘sfeervol’ van toepassing geacht, ‘luxueus’ in Castellum daargelaten.21 Het item ‘sfeervol’ is 
echter voor alle theaters van toepassing (Amphion uitgezonderd) en is daarmee niet 
onderscheidend. De Goudse Schouwburg krijgt voor de zaal eveneens het predicaat ‘luxueus’. 
De publieksruimten worden in alle theaters, behalve in Geert Teis en Amphion als ‘ruimtelijk’ 
ervaren. Alleen de publieksruimten in Castellum worden daarnaast ook als ‘veelkleurig’ 
aangemerkt. De publieksruimten van De Harmonie onderscheiden zich op belevenisesthetiek 

                                                 

21 Het gaat om de grote zaal van Castellum. 
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duidelijk van de andere theaters: zij worden behalve als ‘ruimtelijk’ ook als ‘krachtig’, 
‘luxueus’ en ‘bijzonder’ ervaren. 
 
Tabel 6.46: Items in factor 1 op het niveau van het exterieur, de zaal en de 
publieksruimten, gemiddelden 

 
factor 1 belevenisesthetiek 

exterieur 
belevenisesthetiek  
zaal 

belevenisesthetiek 
publieksruimten 

De Harmonie bijzonder (4,19)  
krachtig (4,18)  
dominant (4,03)  
verrassend (3,92)  
luxueus (3,87)  
prestigieus (3,83)  
veelkleurig (3,70)  
uitdagend (3,67)  
spectaculair (3,66) 
prikkelend (3,61)  
theatraal (3,59*)           (11) 

sfeervol (3,99)                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        (1) 

ruimtelijk (4,50) 
krachtig (3,85)  
luxueus (3,80)  
bijzonder (3,77)              
 
 
 
 
 
 
                                        (4) 

het Park bijzonder (4,56)  
dominant (4,30)  
verrassend (4,27)  
krachtig (4,21)  
prestigieus (4,11)  
spectaculair (4,04)   
veelkleurig (3,93)  
uitdagend (3,83)  
luxueus (3,81)                         
prikkelend (3,67)  
theatraal (3,65)             (11) 

sfeervol (3,93)            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        (1) 

ruimtelijk (4,19)         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        (1) 

Castellum dominant (3,92)  sfeervol (4,01) ruimtelijk (3,98)   
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bijzonder (3,88)  
krachtig (3,80)  
luxueus (3,71)  
prestigieus (3,64) 
verrassend (3,63)            (6) 

luxueus (3,84)             
 
 
 
                                        (2) 

veelkleurig (3,67)       
 
 
 
                                        (2) 

De Goudse 
Schouwburg 

- sfeervol (4,33)  
luxueus (3,68)                (2) 

ruimtelijk (3,95)                                                           
                                        (1) 

De Lawei - sfeervol (3,92)                (1) ruimtelijk (4,07)             (1) 
De Tamboer - sfeervol (3,91)                (1) ruimtelijk (4,09)             (1) 
Geert Teis - sfeervol (3,85)                (1) - 
Amphion - - - 
Getoonde items liggen significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
*= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 

 
In het domein toegankelijkheid (op het niveau van het exterieur) en gebruiksvriendelijkheid (op 
het niveau van de zaal en de publieksruimten) worden op alle niveaus veel van de items als 
zodanig ervaren. Voor bijna alle theatergebouwen geldt dat de gemiddelde waarde van alle 
items in factor 2 boven de 3,5 ligt. Uitzondering is het exterieur van Geert Teis dat niet als ‘een 
coherent geheel’ wordt ervaren en de zaal van dit theater die niet als ‘ruimtelijk’ wordt beleefd 
(zie tabel 6.47). De grote uitzondering is echter Amphion. Het exterieur wordt weliswaar als 
‘vertrouwd’, ‘toegankelijk’ en ‘functioneel’ beschouwd, maar niet als ‘uitnodigend’, 
‘vriendelijk’, ‘verzorgd’ of ‘een coherent geheel’. De zaal ervaart men weliswaar als 
‘overzichtelijk’, ‘functioneel’ en ‘verzorgd’, maar ‘een coherent geheel’, ‘ruimtelijk’, 
‘aangenaam’ of ‘gezellig’ worden niet van toepassing geacht. De publieksruimten van 
Amphion worden ook niet als ‘sfeervol’ of ‘gezellig’ ervaren. 
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Tabel 6.47: Items in factor 2 op het niveau van het exterieur, de zaal en de 
publieksruimten, gemiddelden 
 
factor 2  toegankelijkheid  

exterieur  
gebruiksvriendelijkheid 
zaal 

gebruiksvriendelijkheid 
publieksruimten 

De Harmonie toegankelijk (4,69)  
verzorgd (4,63)  
vertrouwd (4,61) 
uitnodigend (4,60)  
functioneel (4,50)  
een coherent geheel (4,13)  
vriendelijk (3,97)                               
                                        (7) 

functioneel (4,57)  
overzichtelijk (4,43)  
verzorgd (4,39)  
aangenaam (4,12) 
een coherent geheel (4,05)  
ruimtelijk (3,98)  
gezellig (3,78)           
                                        (7) 

bekend terrein (5,05)  
vertrouwd (5,01)  
verzorgd (4,90)  
overzichtelijk (4,76)  
aangenaam (4,67)  
functioneel (4,63)  
gezellig (4,45)  
sfeervol (4,40)                (8) 

Castellum verzorgd (4,52)  
toegankelijk (4,51)  
functioneel (4,29)  
uitnodigend (4,24)  
een coherent geheel (3,95)  
vertrouwd(3,78)  
vriendelijk (3,61*)    
                                        (7) 

functioneel (4,58)  
verzorgd (4,55)  
overzichtelijk (4,45)  
ruimtelijk (4,24)  
aangenaam (4,19)  
een coherent geheel (4,11)  
gezellig (3,84)   
                                        (7) 

bekend terrein (5,05)  
vertrouwd (5,01)  
verzorgd (4,90)  
overzichtelijk (4,76)  
aangenaam (4,67)  
functioneel (4,63)  
gezellig (4,45)  
sfeervol (4,40)                (8) 

het Park verzorgd (4,69)  
uitnodigend (4,37)  
toegankelijk (4,22)  
functioneel (4,21)  
een coherent geheel (4,10) 
vertrouwd (4,06)   
vriendelijk (3,72)       
                                        (7) 

verzorgd (4,34)  
functioneel (4,24)  
overzichtelijk (4,19) 
ruimtelijk (4,01)  
een coherent geheel (3,91)  
aangenaam (3,89)  
gezellig (3,65)             
                                        (7) 

verzorgd (4,60)  
bekend terrein (4,50)  
vertrouwd (4,24)  
aangenaam (4,09)  
functioneel (4,04)  
overzichtelijk (3,89)  
sfeervol (3,89)  
gezellig (3,83)                (8) 
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De Lawei toegankelijk (4,63) 
functioneel (4,41) 
vertrouwd (4,24) 
uitnodigend (4,20) 
verzorgd (4,14) 
een coherent geheel (3,81) 
vriendelijk (3,67)       
                                        (7) 

functioneel (4,53)  
overzichtelijk (4,50)  
verzorgd (4,37)  
aangenaam (4,04)  
een coherent geheel (3,88)  
ruimtelijk (3,85)  
gezellig (3,77)             
                                        (7) 

verzorgd (4,82)  
vertrouwd (4,73)  
bekend terrein (4,71)  
aangenaam (4,50)  
functioneel (4,46)  
overzichtelijk (4,37)  
gezellig (4,31)  
sfeervol (4,16)                (8) 

De Tamboer toegankelijk (4,59)  
functioneel (4,50)  
verzorgd (4,40)   
uitnodigend (4,29)  
vertrouwd (4,20)    
vriendelijk (3,89)  
een coherent geheel (3,86)                                        
                                        (7) 

functioneel (4,51)  
verzorgd (4,39)  
overzichtelijk (4,38)  
aangenaam (4,05)  
ruimtelijk (3,92)  
een coherent geheel (3,90)  
gezellig (3,84)            
                                        (7) 

verzorgd (4,79)  
bekend terrein (4,65)  
vertrouwd (4,60)  
functioneel (4,53)  
aangenaam (4,45)  
overzichtelijk (4,37)  
gezellig (4,28)  
sfeervol (4,17)                (8) 

De Goudse 
Schouwburg 

toegankelijk (4,73)  
functioneel (4,53)  
verzorgd (4,42)  
uitnodigend (4,42)  
vertrouwd (4,39)  
een coherent geheel (3,95)  
vriendelijk (3,90)      
                                        (7) 

verzorgd (4,62)  
functioneel (4,57)  
overzichtelijk (4,50)  
aangenaam (4,40)  
gezellig (4,24)  
een coherent geheel (4,19)  
ruimtelijk (4,02)           
                                        (7) 

bekend terrein (5,02)  
vertrouwd (4,99)  
verzorgd (4,97)  
aangenaam(4,73)  
gezellig (4,69)  
functioneel (4,61)  
overzichtelijk (4,56)  
sfeervol (4,54)                (8) 

Geert Teis toegankelijk (4,69)  
functioneel (4,40)  
verzorgd (4,18)  
vertrouwd (4,15) 
uitnodigend (4,09)  
vriendelijk (3,78)      
 
                                        (6) 

overzichtelijk (4,45)  
functioneel (4,44)  
verzorgd (4,43)  
aangenaam (4,15)  
gezellig (3,90)  
een coherent geheel (3,72)                            
 
                                        (6) 

bekend terrein (4,80) 
vertrouwd (4,78)  
verzorgd (4,76)  
overzichtelijk (4,52)  
aangenaam (4,46)  
functioneel (4,41)  
gezellig (4,27)  
sfeervol (4,04)                (8) 
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Amphion vertrouwd (4,21) 
toegankelijk (3,93)  
functioneel (3,61*)  
 
 
                                        (3) 

overzichtelijk (4,13)  
functioneel (4,01)  
verzorgd (3,94)            
 
 
                                        (3) 

bekend terrein (4,81) 
vertrouwd (4,71)  
verzorgd (4,38)  
overzichtelijk (4,16)  
functioneel (3,99)  
aangenaam (3,81)           (6) 

Getoonde items liggen significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
*= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 

 
Tabel 6.48: Items in factor 3 op het niveau van het exterieur, de zaal en de 
publieksruimten, gemiddelden 
 
factor 3 onaantrekkelijkheid  

exterieur 
onaantrekkelijkheid  
zaal 

onaantrekkelijkheid 
publieksruimten 

De Harmonie - - - 
Castellum - - - 
het Park - - - 
De Goudse 
Schouwburg 

- - - 

De Tamboer - gewoon (3,67)                (1) - 
De Lawei - gewoon (3,85)                (1) - 
Geert Teis gewoon (3,84)                (1) gewoon (3,92)                (1) gewoon (3,84)                (1) 
Amphion gewoon (4,07)  

saai (4,01)  
gedateerd (3,94)  
gesloten (3,77)  
lelijk (3,66*)                   (5) 

gewoon (4,13)  
gedateerd (4,01) 
 
 
                                        (2) 

gewoon (4,21)  
gedateerd (4,18) 
 
 
                                        (2) 

Getoonde items liggen significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
*= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
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In het domein onaantrekkelijkheid (factor 3) vertonen De Harmonie, het Park, Castellum en De 
Goudse Schouwburg geen enkel item significant boven de 3,5. Opnieuw is Amphion de grote 
uitzondering. Amphion wordt op alle niveaus ervaren als ‘gewoon’ en ‘gedateerd’. Het 
exterieur wordt bovendien aangemerkt als ‘saai’, ‘gesloten’ en zelfs ‘lelijk’. De zalen van De 
Lawei, De Tamboer en Geert Teis worden net als die van Amphion als ‘gewoon’ bestempeld. 
Van Geert Teis worden tevens het exterieur en de publieksruimten als ‘gewoon’ ervaren, zo 
toont tabel 6.48.  
Op het niveau van de locatie blijkt dat de respondenten de locatie van het theatergebouw in alle 
gevallen als ‘bekend terrein’, ‘vertrouwd’ en ‘toegankelijk’ beschouwen, zoals tabel 6.49 laat 
zien. In de meeste gevallen wordt de locatie eveneens als ‘verzorgd’, ‘luxueus’ en ‘prestigieus’ 
ervaren. De locatie van De Lawei wordt echter niet als ‘prestigieus’ beschouwd en de locaties 
van Geert Teis en Amphion worden alleen als ‘verzorgd’ ervaren. 
 
Tabel 6.49: Items naar factor op het niveau van de locatie van het gebouw, gemiddelden 
 
 factor 1:  

sociale status 
factor 2:  
bekendheid 

De Harmonie verzorgd (4,79)  
luxueus (4,15)  
prestigieus (4,09)                                    (3) 

bekend terrein (5,36)  
vertrouwd (5,07)  
toegankelijk (4,82)                                  (3) 

het Park verzorgd (4,57)  
prestigieus (4,09)  
luxueus (3,94)                                         (3) 

bekend terrein (5,16)  
vertrouwd (4,61)  
toegankelijk (4,16)                                  (3) 

De Goudse 
Schouwburg 

verzorgd (4,81)  
luxueus (3,95)  
prestigieus (3,78)                                    (3) 

bekend terrein (5,29)  
vertrouwd (5,16)  
toegankelijk (4,90)                                  (3) 

De Tamboer verzorgd (4,70)  
luxueus (3,88)  
prestigieus (3,78)                                    (3) 

bekend terrein (4,95)  
toegankelijk (4,84)  
vertrouwd (4,84)                                     (3) 

Castellum verzorgd (4,53)  bekend terrein (4,74)  
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luxueus (3,90)  
prestigieus (3,80)                                    (3) 

toegankelijk (4,57)  
vertrouwd (4,38)                                     (3) 

De Lawei verzorgd (4,77) 
luxueus (3,61) 
                                                                (2) 

toegankelijk (4,96)  
bekend terrein (4,95)  
vertrouwd (4,91)                                     (3) 

Geert Teis verzorgd (4,61) 
 
                                                                (1) 

toegankelijk (4,91)   
vertrouwd (4,85)  
bekend terrein (4,76)                              (3) 

Amphion verzorgd (4,01) 
 
                                                                (3) 

bekend terrein (5,18)  
vertrouwd (4,78)  
toegankelijk (4,35)                                  (3) 

Getoonde items liggen significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 

 
6.5.4 factorgemiddelden en factorscores 

Door meting van de afzonderlijke items, is een goed beeld van de ervaring van de 
theatergebouwen verkregen. De presentatie van de significant van toepassing ervaren items 
toont in hoeverre een bepaalde dimensie als sterk aanwezig wordt ervaren. Het doel van 
factoranalyse is echter datareductie, door de constructie van nieuwe variabelen die in de plaats 
komen van de oorspronkelijke variabelen.22 Om verder te kunnen werken met de 
geconstrueerde variabelen sociale status en bekendheid, belevenisesthetiek, 
gebruiksvriendelijkheid en onaantrekkelijkheid, is voor elke respondent een waarde berekend 
op elk van de factoren.  
Er bestaan twee mogelijkheden om aan elke respondent een waarde toe te kennen voor de 
nieuwe variabelen: de berekening van factorscores en van factorgemiddelden. Bij de 
berekening van factorgemiddelden worden per factor de items geselecteerd die hoog laden op 
die factor. Dit zijn de items zoals weergegeven in tabel 6.36 en 6.37 (zie paragraaf 6.5.2). Over 
deze items wordt per respondent een gemiddelde berekend door de waarden per item op te 
tellen en te delen door het aantal items. Het voordeel van deze methode is dat het 

                                                 

22 Zie Nooij, 209.  
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factorgemiddelde eenvoudig interpreteerbare cijfers oplevert, die gekoppeld kunnen worden 
aan de zespuntsschaal. Deze methode is echter ongenuanceerder dan de berekening van 
factorscores omdat er geen rekening wordt gehouden met de ladingen van afzonderlijke items 
op de betrokken factor. De waarden op de items complex en spectaculair wegen dus even sterk 
mee in de berekening van het factorgemiddelde over factor 1 aangaande het exterieur, terwijl 
spectaculair een hogere correlatie heeft met de factor en dus eigenlijk zwaarder zou moeten 
wegen.23  
Bij het bepalen van de factorscore daarentegen, wordt per respondent een gewogen som 
bepaald van alle items die de factoranalyse zijn ingegaan (dus ook de items die lage ladingen 
vertonen op een factor). Bij deze techniek wordt dus wel rekening gehouden met de ladingen 
van afzonderlijke items op de betreffende factor. Items met een hogere lading zullen een 
grotere rol in de gewogen som hebben.24 In verdere analyses is gewerkt met factorschalen (de 
verzameling van factorscores),25 maar omwille van de interpreteerbaarheid worden hieronder 
alleen de factorgemiddelden gepresenteerd. Er is daarbij nagegaan of er sprake was van 
afwijkende resultaten indien werd gerekend met factorgemiddelden ten opzichte van de 
resultaten die met factorschalen waren verkregen. Dit bleek niet tot nauwelijks het geval; een 
presentatie van factorgemiddelden volstaat daarom.  
 
Tabel 6.50 toont de factorgemiddelden op het niveau van het exterieur, de publieksruimten en 
de zaal. Nu wordt duidelijk wat op basis van de resultaten uit tabel 6.46 al werd vermoed: in 
het domein belevenisesthetiek vertonen de als belevenisgebouwen geselecteerde theaters het 
Park, De Harmonie en Castellum de hoogste waarden. Op het niveau van het exterieur halen 
het Park en De Harmonie een factorgemiddelde boven de neutrale waarde van 3,5 
(respectievelijk 3,90 en 3,68). Castellum volgt met een 3,44. Op het niveau van de 
publieksruimten haalt geen enkel gebouw een waarde van boven de 3,5. Wel scoren ook nu het 

                                                 

23 Zie Nooij, 211 
24 Zie Nooij, 210. 
25 Zie Nooij 211. 
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Park (3,28), De Harmonie (3,16) en Castellum (3,33) samen met De Goudse Schouwburg 
(3,24), het hoogst. Ook op het niveau van de zaal vormen het Park (3,41), De Harmonie (3,47) 
en Castellum (3,28) de top drie.  
Wat betreft de toegankelijkheid op het niveau van het exterieur vertonen De Harmonie (4,45) 
en De Goudse Schouwburg (4,34) de hoogste waarden. De Goudse Schouwburg haalt 
bovendien de hoogste waarden op gebruiksvriendelijkheid van zowel de publieksruimten 
(4,36) als de zaal (4,75). Op het niveau van de zaal heeft De Harmonie eveneens een hoge 
gebruiksvriendelijkheid (4,73) en ook de gebruiksvriendelijkheid van de publieksruimten in 
Castellum wordt erg gewaardeerd (4,28). Amphion haalt over de gehele linie de laagste 
waarden. Het verbaast dan ook niet dat Amphion juist op onaantrekkelijkheid de kroon spant.  
 
Tabel 6.50: Factorgemiddelden van de beleving van het theatergebouw  
 

 niveau factor 1: 
belevenisesthetiek 

factor 2: 
toegankelijkheid/ 

gebruiksvriendelijk-
heid 

factor 3: 
onaantrekkelijkheid 

het Park exterieur 3,90 4,20 2,37 
publieksruimten 3,28 4,03 2,51 
zaal 3,41 4,12 2,42 

De Harmonie exterieur 3,68 4,45 2,34 
publieksruimten 3,16 4,19 2,54 
zaal 3,47 4,73 2,22 

Castellum exterieur 3,44 4,12 2,57 
publieksruimten 3,33 4,28 2,50 
zaal 3,28 4,12 2,52 

De Goudse 
Schouwburg 

exterieur 3,06 4,34 2,77 
publieksruimten 3,24 4,36 2,37 
zaal 3,15 4,75 2,34 
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De Tamboer exterieur 3,01 4,22 2,81 
publieksruimten 3,07 4,14 2,68 
zaal 3,10 4,49 2,57 

De Lawei exterieur 2,83 4,14 3,09 
publieksruimten 2,91 4,12 2,77 
zaal 3,06 4,50 2,65 

Geert Teis exterieur 2,54 4,12 3,23 
publieksruimten 2,82 4,10 2,76 
zaal 2,66 4,51 2,83 

Amphion exterieur 2,06 3,42 3,88 
publieksruimten 2,35 3,59 3,34 
zaal 2,27 4,08 3,54 

 
Tabel 6.51 toont de factorgemiddelden op het niveau van de locatie. Zowel de sociale status 
(4,34) als de bekendheid (5,08) van De Harmonie scoren hoog. Ook de bekendheid van de 
locatie van De Goudse Schouwburg is bij het publiek hoog (5,12). De ervaren sociale status 
van de locatie van Amphion ligt daarentegen erg laag (3,06).  
 
Tabel 6.51: Factorgemiddelden van de beleving van de locatie van het theatergebouw  
 
 factor 1: 

sociale status 
factor 2: 

bekendheid 
De Harmonie 4,34 5,08 
het Park 4,19 4,64 
De Goudse Schouwburg 4,18 5,12 
De Tamboer 4,11 4,87 
Castellum 4,07 4,56 
De Lawei 3,96 4,93 
Geert Teis 3,77 4,84 
Amphion 3,06 4,76 
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6.5.5 aanvullende variabelen  
Naast de items, zijn de respondenten aanvullende vragen voorgelegd. Tabel 6.52 toont de 
resultaten met betrekking tot de ervaren schaal van het gebouw en de mate waarin het publiek 
haar weg kon vinden. Wat de schaal van de theatergebouwen betreft, blijken de gebouwen niet 
als groot te worden ervaren. Alle gemiddelden op de stelling ‘ik vond de afstand van de ingang 
van het gebouw tot de ingang van de zaal groot’ blijven ruim onder de waarde 3,5. De 
respondenten hebben ook geen moeite om hun weg te vinden in de theatergebouwen. De 
gevonden waarden op ‘schaal’ en ‘weg vinden’ kunnen beschouwd worden als aanvullend op 
de resultaten in het domein gebruiksvriendelijkheid.  
 
Tabel 6.52: Gemiddelden op schaal en weg vinden 
 
 Am-

phion 
Geert 
Teis 

Har-
monie 

Goudse 
Sb 

Lawei Tam-
boer 

het 
Park 

Castel-
lum 

totaal 

schaal 1,90 1,56 1,98 1,65 2,17 2,32 2,32 1,91 2,00 
weg vinden  5,40 5,37 5,29 5,15 5,00 4,95 4,54 4,44 5,02 

Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Niet vet= significant onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 

 
Op de stelling ‘in het gebouw had ik het gevoel dat elke ruimte een nieuwe verrassing zou 
kunnen brengen’, dat staat voor ‘het spel van onthulling en verborgen zijn’ haalt geen enkel 
theater een waarde boven de 3,5 zo blijkt uit tabel 6.53. Wel liggen de gemiddelden op deze 
stelling voor De Harmonie, het Park en Castellum hoger dan voor de andere theaters. Uit de 
tabellen met de gemiddelden op de items naar factor,26 bleek ook al dat het verrassingselement 
op het niveau van de publieksruimten en de zaal in alle theaters afwezig is. In de bijlage zijn de 
gemiddelden op het item ‘verrassing’ op het niveau van de zaal en publieksruimten te vinden.27 
Uit deze tabellen blijkt dat de gemiddelden op het item ‘verrassing’ hetzelfde patroon vertonen 
                                                 

26 Het gaat om tabellen 6.38 tot en met 6.45. 
27 Zie tabellen 6.24 tot en met 6.31.  
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als in tabel 6.53 en dat ze voor de Harmonie, het Park en Castellum hoger liggen dan bij de 
andere theaters, hoewel ze niet boven de 3,5 uitkomen. 
 
Tabel 6.53: Gemiddelden op het ‘het spel van onthulling en verborgen zijn' 
 
 Har-

monie 
het 

Park 
Castel-

lum 
Goudse 

Sb  
Tam-
boer 

Lawei 
 

Geert 
Teis 

Am-
phion 

totaal 

onthulling 
en 
verborgen 
zijn 

3,31 3,30 3,21 2,96 2,89 2,88 2,24 2,07 2,92 

Niet vet= significant onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 

 
Tabel 6.54 laat de gemiddelde score zien op stellingen die aangeven in hoeverre het exterieur 
van het gebouw een communicatieve waarde bezit die de (potentiële) theaterbezoeker 
nieuwsgierig maakt naar, of voorbereidt op een theaterbezoek. Deze stellingen zijn toegevoegd 
met het oog op het beleveniskarakter van een gebouw. De stelling ‘de buitenkant van het 
gebouw geeft mij het gevoel dat er in het gebouw gebeurtenissen plaatsvinden die ik mee zou 
willen maken’ (exterieur nodigt uit) blijkt inderdaad van toepassing op de gebouwen uit de 
categorie belevenistheaters: De Harmonie, Castellum en het Park. Met name het gemiddelde 
cijfer van de bezoekers van De Harmonie op deze stelling ligt hoog (4,22). De Goudse 
Schouwburg krijgt op deze stelling een waarde die net significant boven de 3,5 ligt, hoewel het 
om een significantie gaat op het 95%-niveau. Voor De Harmonie geldt daarnaast dat het 
exterieur theaterbezoekers in de stemming voor hun theaterbezoek brengt (‘de buitenkant van 
het gebouw bracht mij helemaal in de stemming voor mijn theaterbezoek’), wat bij geen enkel 
ander theater het geval is. Maar ook op deze stelling liggen de gemiddelden voor het Park en 
Castellum hoger dan bij de rest van de theaters het geval is. 
 
 



 336 

Tabel 6.54: Gemiddelden op het communicatief karakter exterieur 
 
 Har-

monie 
het 

Park 
Castel-

lum 
Goudse 

Sb 
Tam-
boer 

Lawei 
 

Geert 
Teis 

Am-
phion 

totaal 

exterieur 
nodigt uit 

4,22 3,98 3,77 3,64* (3,56) (3,47) 2,90 2,72 3,60 

exterieur 
brengt in de 
stemming  

3,69 (3,57) 3,35* 3,29 3,17 2,99 2,68 2,42 3,20 

Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Niet vet= significant onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
*=significantie ligt op 0,05 niveau (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
(Vet)= boven de 3,5 maar niet significant 
(Niet vet)= onder de 3,5 maar niet significant 

 
6.5.6 conclusie 

Met de bespreking van de ervaring van het theatergebouw op basis van losse items, indeling 
naar factoren, factorgemiddelden, en een aantal aanvullende vragen, kwam steeds hetzelfde 
beeld naar voren: De Harmonie, het Park en Castellum worden inderdaad ervaren als 
‘belevenistheaters’, terwijl bij de overige gebouwen hiervan geen sprake is. De gemaakte 
indeling in twee groepen, belevenistheaters versus niet-belevenistheaters blijkt op basis van de 
ervaring door het publiek, houdbaar te zijn. Wel is naar voren gekomen dat het 
beleveniskarakter van de als belevenistheaters aangemerkte gebouwen, met name op het 
niveau van het exterieur wordt ervaren en in veel mindere mate op het niveau van de zaal en de 
publieksruimten. 
 

6.6 Variabelen van invloed op het oordeel over het theatergebouw 
In paragraaf 6.3. is gebleken dat het oordeel over het theatergebouw tussen 6,9% en 14,5% van 
de variantie in het oordeel over de avond als geheel verklaart. Nu dringt zich de vraag op hoe 
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het oordeel over het theatergebouw is opgebouwd. Hieronder wordt nagegaan welke elementen 
in de beleving de grootste rol spelen in het eindoordeel over het theatergebouw en welke 
elementen gezamenlijk het best in staat zijn om het oordeel te verklaren. Daartoe is een 
stepwise multiple regressieanalyse uitgevoerd waarin het oordeel over het gebouw de 
afhankelijke variabele vormt en de variabelen over de beleving van het gebouw als 
onafhankelijk worden opgevoerd.  
 

6.6.1 het oordeel over de theatergebouwen gezamenlijk 
In paragraaf 6.5.2 zijn domeinen onderscheiden in de ervaring van het gebouw en in de locatie; 
in paragraaf 6.5.5 zijn aanvullende variabelen beschreven. Voor de regressieanalyse zijn deze 
samen gebruikt. Over het geheel van theatergebouwen bekeken, komt de regressieanalyse tot 
een verklaarde variantie van 45,0%28 (zie tabel 6.55 hieronder en tabel 6.56 in de bijlage). Alle 
gevonden factoren, behalve onaantrekkelijkheid exterieur, blijken bij te dragen aan de 
verklaarde variantie. Van de aanvullende variabelen komen ‘de buitenkant van het gebouw 
geeft mij het gevoel dat er in het gebouw gebeurtenissen plaatsvinden die ik mee zou willen 
maken’ en ‘in het gebouw had ik het gevoel dat elke ruimte een nieuwe verrassing zou kunnen 
brengen’ in het model voor. ‘De buitenkant van het gebouw bracht mij helemaal in de 
stemming voor mijn theaterbezoek’ levert echter geen extra verklaarde variantie op, evenmin 
als ‘weg vinden’ en ‘schaal’.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

28 In model 12.  
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Tabel 6.55: Combinatie van variabelen die 45% van de variantie in het oordeel over de 
theatergebouwen verklaren, weergegeven in volgorde van meest naar minder aanvullend 
verklarend 
 
alle theatergebouwen  
variabele met de meest 
verklarende waarde 

sociale status locatie 

variabelen met 
aanvullende verklarende 
waarde  

gebruiksvriendelijkheid publieksruimten 
onaantrekkelijkheid publieksruimten 
belevenisesthetiek zaal 
gebruiksvriendelijkheid zaal 
toegankelijkheid exterieur  
onaantrekkelijkheid zaal 
belevenisesthetiek publieksruimten 
de buitenkant van het gebouw geeft mij het gevoel dat er in het gebouw 
gebeurtenissen plaatsvinden die ik mee zou willen maken 
in het gebouw had ik het gevoel dat elke ruimte een nieuwe verrassing zou 
kunnen brengen 
bekendheid locatie 
belevenisesthetiek exterieur 

totaal verklarende waarde  45,0% 

 
6.6.2 het oordeel over de afzonderlijke theatergebouwen 

Om verschillen tussen de theatergebouwen in beeld te krijgen, is dezelfde regressieanalyse 
voor alle afzonderlijke gebouwen uitgevoerd (zie tabel 6.57 tot en met 6.64 hieronder en tabel 
6.65 tot en met 6.72 in de bijlage). Nu blijkt dat de maximale verklaarde variantie in het 
oordeel over het theatergebouw varieert van slechts 23,8% (De Harmonie) tot een tamelijk 
hoog percentage van 50,6% (het Park) (zie tabel 6.57 tot en met 6.64 hieronder). De maximaal 
verklaarde variantie wordt ook veel sneller bereikt dan bij alle theatergebouwen gezamenlijk, 
met model 4 (in het geval van De Harmonie), model 5 (Castellum, Geert Teis en Amphion), 
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model 6 (De Lawei, De Tamboer en de Goudse Schouwburg)29 of model 7 (het Park) (zie tabel 
6.65 tot en met 6.72 in de bijlage).  
 
Tabel 6.57: Combinatie van variabelen die 23,8% van de variantie in het oordeel over De 
Harmonie verklaren, weergegeven in volgorde van meest naar minder aanvullend 
verklarend 
 
De Harmonie belevenistheater effect op oordeel 
variabele met de meest 
verklarende waarde 

sociale status locatie + 

variabelen met 
aanvullende verklarende 
waarde 

gebruiksvriendelijkheid publieksruimten + 
onaantrekkelijkheid publieksruimten - 
belevenisesthetiek publieksruimten + 

totaal verklarende waarde   23,8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

29 Model 6 levert 31,7% aan verklaarde variantie op. Model 7 komt weliswaar tot 32,2%, maar in dit model bleek een van 
de Bèta-coëfficiënten niet significant.  
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Tabel 6.58: Combinatie van variabelen die 30,4% van de variantie in het oordeel over 
Geert Teis verklaren, weergegeven in volgorde van meest naar minder aanvullend 
verklarend 
 
Geert Teis  effect op oordeel 
variabele met de meest 
verklarende waarde 

sociale status locatie + 

variabelen met 
aanvullende 
verklarende waarde 

bekendheid locatie + 
onaantrekkelijkheid zaal - 
belevenisesthetiek publieksruimten + 
gebruiksvriendelijkheid publieksruimten + 

totaal verklarende 
waarde  

 30,4% 

 
Tabel 6.59: Combinatie van variabelen die 31,7% van de variantie in het oordeel over De 
Goudse Schouwburg verklaren, weergegeven in volgorde van meest naar minder 
aanvullend verklarend 
 
De Goudse 
Schouwburg 

 
effect op oordeel 

variabele met de meest 
verklarende waarde 

sociale status locatie + 

variabelen met 
aanvullende 
verklarende waarde 

onaantrekkelijkheid publieksruimten - 
toegankelijkheid exterieur + 
gebruiksvriendelijkheid zaal + 
belevenisesthetiek zaal + 
bekendheid locatie + 

totaal verklarende 
waarde  

 31,7% 
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Tabel 6.60: Combinatie van variabelen die 37,7% van de variantie in het oordeel over De 
Lawei verklaren, weergegeven in volgorde van meest naar minder aanvullend verklarend 
 
De Lawei  effect op oordeel 
variabele met de meest 
verklarende waarde 

sociale status locatie + 

variabelen met 
aanvullende verklarende 
waarde 

gebruiksvriendelijkheid publieksruimten + 
onaantrekkelijkheid publieksruimten - 
belevenisesthetiek publieksruimten + 
bekendheid locatie + 
onaantrekkelijkheid exterieur - 

totaal verklarende waarde   37,7% 

 
Tabel 6.61: Combinatie van variabelen die 40,7% van de variantie in het oordeel over 
Castellum verklaren, weergegeven in volgorde van meest naar minder aanvullend 
verklarend 
 
Castellum belevenistheater effect op oordeel 
variabele met de meest 
verklarende waarde 

gebruiksvriendelijkheid publieksruimten + 

variabelen met 
aanvullende verklarende 
waarde 

sociale status locatie + 
in het gebouw had ik het gevoel dat elke 
ruimte een nieuwe verrassing zou kunnen 
brengen 

+ 

belevenisesthetiek exterieur - 
belevenisesthetiek zaal + 

totaal verklarende waarde   40,7% 
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Tabel 6.62: Combinatie van variabelen die 41,4% van de variantie in het oordeel over De 
Tamboer verklaren, weergegeven in volgorde van meest naar minder aanvullend 
verklarend 
 
De Tamboer  effect op oordeel 
variabele met de meest 
verklarende waarde 

sociale status locatie + 

variabelen met 
aanvullende 
verklarende waarde 

gebruiksvriendelijkheid publieksruimten + 
onaantrekkelijkheid zaal - 
belevenisesthetiek zaal + 
onaantrekkelijkheid exterieur - 
gebruiksvriendelijkheid zaal + 

totaal verklarende 
waarde  

 41,4% 

 
Tabel 6.63: Combinatie van variabelen die 42,9% van de variantie in het oordeel over 
Amphion verklaren, weergegeven in volgorde van meest naar minder aanvullend 
verklarend 
 
Amphion  effect op oordeel 
variabele met de meest 
verklarende waarde 

sociale status locatie + 

variabelen met 
aanvullende 
verklarende waarde 

onaantrekkelijkheid publieksruimten - 
gebruiksvriendelijkheid publieksruimten + 
belevenisesthetiek publieksruimten + 
de buitenkant van het gebouw geeft mij het 
gevoel dat er in het gebouw gebeurtenissen 
plaatsvinden die ik mee zou willen maken 

- 

totaal verklarende 
waarde  

 42,9% 
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Tabel 6.64: Combinatie van variabelen die 50,6% van de variantie in het oordeel over het 
Park verklaren, weergegeven in volgorde van meest naar minder aanvullend verklarend 
 
het Park belevenistheater effect op oordeel 
variabele met de meest 
verklarende waarde 

toegankelijkheid exterieur + 

variabelen met 
aanvullende verklarende 
waarde 

gebruiksvriendelijkheid publieksruimten + 
sociale status locatie + 
belevenisesthetiek zaal + 
onaantrekkelijkheid publieksruimten - 
ik vond de afstand van de ingang van het 
gebouw tot de ingang van de zaal groot 

- 

gebruiksvriendelijkheid zaal + 

totaal verklarende waarde   50,6% 

 
Daarnaast geven tabel 6.73 tot en met 6.80 (zie de bijlage) de vijf variabelen met de hoogste 
correlatiecoëfficiënten op het oordeel weer. De sociale status van de locatie blijkt de meest 
bepalende factor in het oordeel over het theatergebouw te zijn. Voor de meeste 
theatergebouwen geldt dat sociale status locatie de variabele is die de hoogste correlatie 
vertoont met het oordeel over het theatergebouw en dus ook de variabele met de meeste 
verklarende variantie in de regressiemodellen. Tabel 6.81 laat voor alle gebouwen zien welk 
deel in de variantie van het oordeel verklaard wordt door de beleefde sociale status van de 
locatie.  
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Tabel 6.81: Verklaarde variantie in het oordeel over de theatergebouwen door ‘sociale 
status locatie’ naar theatergebouw 
 
sociale status locatie verklaarde variantie in het oordeel 
Amphion 33,7% 
De Lawei 26,4% 
De Tamboer 25,6% 
het Park 24,8% 
Castellum 23,3% 
Geert Teis  19,0% 
De Harmonie 16,2% 
De Goudse Schouwburg 15,9% 

 
Castellum en het Park vormen in dit opzicht de uitzondering. Hoewel sociale status locatie bij 
het Park een relatief hoge correlatiecoëfficiënt heeft op het oordeel (0,515), vertonen 
toegankelijkheid exterieur en gebruiksvriendelijkheid publieksruimten bij het Park een nog 
hogere correlatie met het oordeel voor het gebouw (zie tabel 6.64 hierboven en 6.75 in de 
bijlage).30 In het geval van Castellum heeft alleen gebruiksvriendelijkheid publieksruimten een 
hogere correlatiecoëfficiënt dan sociale status locatie (zie tabel 6.61 en 6.74).31 De 
toegankelijkheid van het exterieur speelt bij alle andere theatergebouwen eveneens een rol in 
het oordeel over het gebouw, alhoewel de correlatiecoëfficiënten hier duidelijk lager liggen. 
Ook gebruiksvriendelijkheid publieksruimten schaart zich bij vrijwel alle theatergebouwen in 
het rijtje van de items met de hoogste correlaties op het oordeel. Amphion vormt hierop de 
uitzondering (zie tabel 6.80 in de bijlage). 
 
                                                 

30 Toegankelijkheid exterieur verklaart 34,3% van de variantie in het oordeel over het theatergebouw van het Park. 
Gebruiksvriendelijkheid publieksruimten voegt daar nog 7,5% verklaarde variantie aan toe en sociale status locatie nog 
eens 3,9%.  
31 Voor Castellum geldt dat gebruiksvriendelijkheid publieksruimten 25,7% van de variantie in het oordeel over het 
theatergebouw verklaart. Sociale status locatie brengt de verklaarde variantie vervolgens op 37,6%.  
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6.6.3 het niveau van het gebouw in het oordeel 
In paragraaf 6.5.6 kon op basis van de beleving van het gebouw geconcludeerd worden dat de 
indeling in belevenistheaters en niet-belevenistheaters gerechtvaardigd is, omdat het 
belevenisesthetische karakter van de belevenisgebouwen wel degelijk als zodanig wordt 
ervaren, anders dan bij de gebouwen in de controlegroep. Tegelijkertijd kwam naar voren dat 
het beleveniskarakter vooral op het niveau van het exterieur wordt beleefd. 
In paragraaf 6.6.2 is gebleken dat het belevenisesthetische karakter van een gebouw in het 
oordeel over het gebouw nauwelijks een rol speelt. De sociale status van de locatie, de 
gebruiksvriendelijkheid van de publieksruimten en een toegankelijke uitstraling van het 
exterieur blijken wel van belang. Als belevenisesthetiek al in de regressiemodellen of de 
correlatietabellen naar voren komt, is dat bovendien op het niveau van de zaal of de 
publieksruimten, en niet op het niveau van het exterieur.32  
Dit roept de vraag op of bepaalde niveaus van het gebouw een grotere rol in het oordeel spelen 
dan andere niveaus. Er zijn daarom per niveau regressieanalyses uitgevoerd die tonen tot welke 
verklaarde variantie in het oordeel elk niveau komt. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid zijn 
hiervoor alleen de factorscores gebruikt en niet de aanvullende variabelen (zie tabel 6.82 tot en 
met 6.85 in de bijlage).  
Uit deze analyses blijkt dat de publieksruimten inderdaad een grotere rol in het oordeel over 
het theatergebouw lijken te spelen dan het exterieur (zie tabel 6.86). 36,3% van de variantie in 
het oordeel over het gebouw wordt door de beleving van de publieksruimten verklaard. De 
beleving van het exterieur daarentegen verklaart dan 26,2% van de variantie in het oordeel. De 
zaal en de locatie nemen een middenpositie in met respectievelijk 30,5% en 32,5% aan 
verklaarde variantie. Deze resultaten corresponderen met voorgaande analyses, waardoor de 
publieksruimten de meeste invloed lijken te hebben op het oordeel over het theatergebouw. 
 

                                                 

32 Alleen in het regressiemodel van Castellum komt de belevenisesthetiek van het exterieur naar voren. Opvallend is dat 
de negatieve regressiecoëfficiënt toont dat de belevenisesthetiek van het exterieur een negatieve invloed op het oordeel 
over het gebouw heeft.  
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Tabel 6.86: Verklaarde variantie in het oordeel over de theatergebouwen naar niveau 
van het gebouw 
 
niveau van het gebouw verklaarde variantie in het oordeel 
publieksruimten 36,3% 
locatie 32,5% 
zaal  30,5% 
exterieur 26,2% 

 
Dit kan ook verklaren waarom er in paragraaf 6.4 geen verband leek te bestaan tussen het 
rapportcijfer voor het gebouw en het beleveniskarakter van het gebouw (zie tabel 6.23). De 
publieksruimten lijken de grootste rol te spelen in het oordeel over het theatergebouw, terwijl 
het belevenisesthetische karakter van de gebouwen vooral in het exterieur wordt herkend en in 
veel mindere mate op het niveau van de zaal of de publieksruimten. 
 

6.6.4 conclusie 
Over het geheel van theatergebouwen bekeken dragen alle factoren, behalve de 
onaantrekkelijkheid van het exterieur, bij aan de verklaarde variantie en spelen dus een rol in 
het oordeel. De sociale status van de locatie is de meest bepalende factor in het oordeel over 
het theatergebouw. Ook de toegankelijkheid van het exterieur en de gebruiksvriendelijkheid 
van de publieksruimten speelt in het geval van vrijwel alle theatergebouwen een rol in het 
oordeel. Het belevenisesthetische karakter van een gebouw is echter nauwelijks van invloed op 
het oordeel. Als wordt gekeken naar het niveau van het gebouw dat het meest van belang is 
voor het oordeel, lijkt het te gaan om de publieksruimten. Aangezien het belevenisesthetische 
karakter met name op het niveau van het exterieur en in veel mindere mate op het niveau van 
de zaal en publieksruimten wordt ervaren, lijkt hiermee de oorzaak te zijn gevonden voor het 
gegeven dat het beleveniskarakter van het theatergebouw zich niet zichtbaar uit in het 
rapportcijfer voor het gebouw.  
 



M.L. Wilders                                   Hoofdstuk 6                              De resultaten van het publieksonderzoek 

 347 

6.7 Het oordeel over de producties 
Tabel 6.87 toont de gemiddelde rapportcijfers per productie. De voorstellingen van Heads or 
Tales en Kentering van een huwelijk worden door het publiek het hoogst gewaardeerd met een 
8,1. Hoewel toch nog met een redelijk cijfer, wordt De Stille Kracht het laagst gewaardeerd 
met een 7,2.  
 
Tabel 6.87: Gemiddelde rapportcijfer voor de voorstelling 
 
  rapportcijfer voorstelling 
Heads or Tales (n=650) 8,18 
Kentering van een huwelijk (n=1248) 8,12 
Myrrh and Cinnamon (n=202) 7,80 
Jeanne d’Arc (n=759) 7,54 
Stille Kracht (n=1429) 7,22 
totaal  7,71 

 
6.8 De beleving van de producties 

Bij de bespreking van de beleving van de voorstelling wordt de in hoofdstuk 3 gepresenteerde 
theoretische indeling naar dimensies aangehouden: de thematische, dramatische, theatrale en 
communicatieve dimensie. Vervolgens wordt per productie nagegaan in hoeverre een aantal 
waarden werkelijk tot stand is gekomen (zie paragraaf 4.4). Op een 6-puntschaal konden de 
respondenten aangegeven in hoeverre zij de items van toepassing vonden op de voorstelling, 
waarbij 1 stond voor  ‘mee oneens’ en 6 voor ‘mee eens’. Op basis van de resultaten kunnen 
verschillen en overeenkomsten in de ervaringen die naar aanleiding van de producties zijn 
opgedaan geïdentificeerd worden. 
 

6.8.1 de thematische dimensie 
Tabel 6.88 toont dat het publiek zich bij alle toneelproducties in ruime mate aangesproken 
voelt door het thema. De manier waarop het thema wordt behandeld valt bij de bezoekers van 
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Kentering van een huwelijk en Jeanne d’Arc eveneens in goede aarde, maar voor de bezoekers 
van De Stille Kracht geldt dit in mindere mate. 
 
Tabel 6.88: Gemiddelden op items over de thematische dimensie in de 
toneelvoorstellingen 
 

 Stille Kracht Kentering  Jeanne d’Arc 
het thema sprak mij aan 4,79 4,82 4,73 
ik voelde mij aangesproken door de manier 
waarop het thema werd behandeld 

3,77 4,53 4,35 

Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 

 
Tabel 6.89: Gemiddelden op items over de thematische dimensie in de dansvoorstellingen 
 

 Heads or Tales Myrrh and Cinnamon 
de thema's in de voorstelling spraken mij aan 4,39 4,38 
ik voelde mij aangesproken door de manier waarop de 
thema's tot uiting werden gebracht  

4,45 4,32 

Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 

 
Ook in de dansvoorstellingen speelt het thema een belangrijke rol in de beleving van de 
voorstelling, zo blijkt uit tabel 6.89. Het publiek wordt zeker aangesproken door de 
aangesneden thema’s, al liggen de waarden op deze stelling iets lager dan bij de 
toneelvoorstellingen. Dit kan betekenen dat in de dansvoorstellingen in iets mindere mate 
thema’s worden herkend of dat de respondenten het thema in iets mindere mate van belang 
vinden, (wat beide gezien de aard van het medium voor de hand ligt). Bij Heads or Tales 
wordt de manier waarop de thema’s tot uiting werden gebracht nog meer gewaardeerd dan de 
thema’s zelf.  
 



M.L. Wilders                                   Hoofdstuk 6                              De resultaten van het publieksonderzoek 

 349 

6.8.2 de dramatische dimensie 
Het publiek van De Stille Kracht voelt zich maar in zeer beperkte mate aangesproken door de 
wendingen in het verhaal, maar is wel te spreken over het slot van de voorstelling. De 
toeschouwers van Kentering van een huwelijk en Jeanne d’Arc voelen zich meer aangesproken 
door de wendingen in het verhaal en vinden het einde van de voorstelling eveneens 
bevredigend. Bovendien wordt het verhaal van Kentering van een huwelijk en Jeanne d’Arc als 
meeslepend ervaren. De bezoekers van De Stille Kracht daarentegen vonden het verhaal in 
mindere mate meeslepend (zie tabel 6.90).   
 
Tabel 6.90: Gemiddelden op items over de dramatische dimensie in de 
toneelvoorstellingen 
 

 Stille Kracht Kentering  Jeanne d’Arc 
ik voelde mij aangesproken door de wendingen 
in het verhaal  

3,66 4,39 4,14 

ik vond dat de voorstelling een bevredigend 
einde had 

4,14 4,59 4,01 

ik vond het een meeslepend verhaal 3,91 4,59 4,17 

Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
(Vet)= boven de 3,5 maar niet significant 

 
De dansvoorstellingen lijken erg op elkaar wat betreft de dramatische dimensie in de 
voorstelling, al vertoont Heads or Tales op alle stellingen iets hogere waarden zo blijkt uit 
tabel 6.91. De ontwikkelingen in de choreografie en het slot van de voorstelling van zowel 
Heads or Tales als Myrrh and Cinnamon worden positief gewaardeerd. Bovendien worden de 
voorstellingen als meeslepend ervaren. 
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Tabel 6.91: Gemiddelden op items over de dramatische dimensie in de dansvoorstellingen 
 

 Heads or Tales Myrrh and Cinnamon 
ik voelde mij aangesproken door 
ontwikkelingen in de choreografie 

4,46 4,16 

ik vond dat de voorstelling een bevredigend einde had 4,60 4,40 
ik vond de voorstelling meeslepend  4,59 4,39 

Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 

 
6.8.3 de theatrale dimensie 

Evenals bij de stellingen over de thematische en dramatische dimensie liggen de gemiddelden 
op de stellingen die betrekking hebben op de theatrale dimensie bij Kentering van een huwelijk 
het hoogst (zie tabel 6.92). De scenografie van De Stille Kracht wordt weliswaar als mooi en 
passend bij de thematiek ervaren, maar de gemiddelden op deze stellingen liggen duidelijk 
lager dan bij Kentering van een huwelijk en Jeanne d’Arc. Ook het gedrag van de personages 
en de lichaamstaal van de acteurs wordt duidelijk minder boeiend gevonden dan bij beide 
andere toneelvoorstellingen het geval is. Het publiek van De Stille Kracht is eveneens minder 
onder de indruk van de speelwijze en het ruimtegebruik door de acteurs. Het publiek is wel van 
mening dat er goed werd geacteerd, al ligt ook hier de gemiddelde waarde onder die van 
Jeanne d’Arc en ver onder die van Kentering van een huwelijk.  
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Tabel 6.92: Gemiddelden op items over de theatrale dimensie in de toneelvoorstellingen 
 
 Stille Kracht Kentering  Jeanne d’Arc 
ik vond de scenografie (licht decor, kleding, 
etc.) van de voorstelling mooi 

3,98 4,99 4,84 

ik vond de scenografie (licht decor, kleding, 
etc.) van de voorstelling passen bij het thema  

4,04 5,18 4,67 

ik vond dat er goed werd geacteerd 4,65 5,50 4,96 
ik vond het gedrag van de personages boeiend 4,07 4,78 4,51 
ik vond de lichaamstaal van de acteurs boeiend 4,11 4,89 4,62 
ik was geraakt door de speelwijze van de 
acteurs 

4,08 5,04 4,45 

ik was onder de indruk van de manier waarop 
de acteurs de ruimte gebruikten 

4,03 4,92 4,39 

Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
 

De scenografie van beide dansvoorstellingen wordt in hoge mate als mooi en als passend bij de 
thema’s ervaren (zie tabel 6.93). Het publiek vond dat er erg goed werd gedanst en is onder de 
indruk van de manier waarop de dansers de ruimte gebruikten. Daarnaast is men geraakt door 
de manier van dansen en wordt de uitstraling van de dansers als boeiend ervaren. Bovendien 
geven de bezoekers van beide dansvoorstellingen aan dat de dansers voor hen betekenis 
hebben gecreëerd. Ook wat betreft de theatrale dimensie behaalt Heads or Tales op alle 
stellingen (iets) hogere waarden.  
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Tabel 6.93: Gemiddelden op items over de theatrale dimensie in de dansvoorstellingen 
 
 Heads or Tales Myrrh and Cinnamon 
ik vond de scenografie (licht decor, kleding, etc.) van 
de voorstelling mooi 

5,26 4,77 

ik vond de scenografie (licht decor, kleding, etc.) van 
de voorstelling passen bij de thema's  

5,15 4,85 

ik vond dat er goed werd gedanst 5,35 5,23 
ik vond de uitstraling van de dansers boeiend 4,90 4,86 
de dansers creëerden voor mij betekenis 4,44 4,30 
ik was geraakt door de manier van dansen 4,95 4,84 
ik was onder de indruk van de manier waarop de 
dansers de ruimte gebruikten 

5,13 4,90 

Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 

 
6.8.4 de communicatieve dimensie  

Tabel 6.94 en 6.95 tonen de gemiddelden op een aantal stellingen die te maken hebben met de 
communicatieve dimensie in de ervaring. Hier wijken de resultaten voor De Stille Kracht 
drastisch af van de andere producties. Op de stelling ‘ik voelde zelf fysiek de spanning die de 
acteurs overbrachten’ antwoordde het publiek van De Stille Kracht negatief, terwijl deze 
spanning door de acteurs of dansers bij de bezoekers van de overige vier producties wel is 
overgebracht op het publiek. Bovendien heeft het publiek van De Stille Kracht niet het gevoel 
echt door de acteurs te worden aangesproken in tegenstelling tot het publiek bij de andere 
producties. Ook valt op dat de waarden voor Jeanne d’Arc op alle stellingen lager liggen dan 
bij Kentering van een huwelijk, Heads or Tales en Myrrh and Cinnamon. Op de stelling ‘ik 
had het gevoel dat ik contact had met de acteurs (of de dansers)’ werd door het publiek 
neutraal of ontkennend gereageerd.  
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Tabel 6.94: Gemiddelden op items over de communicatieve dimensie in de 
toneelvoorstellingen  
 
 Stille Kracht Kentering  Jeanne d’Arc 
ik voelde zelf fysiek de spanning die de acteurs 
overbrachten 

3,34 4,07 3,64 

ik had het gevoel dat ik echt door de acteurs 
werd aangesproken 

3,29 4,12 3,84 

ik had het gevoel dat ik 'contact had' met de 
acteurs 

2,90 (3,54) 3,36 

Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Niet vet= significant onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
(Vet)= boven de 3,5 maar niet significant 
 

Tabel 6.95: Gemiddelden op items over de communicatieve dimensie in de 
dansvoorstellingen 
 
 Heads or Tales Myrrh and Cinnamon 
ik voelde zelf fysiek de spanning die de dansers  
overbrachten 

4,24 4,09 

ik had het gevoel dat ik echt door de dansers werd 
aangesproken 

4,10 3,95 

ik had het gevoel dat ik 'contact had' met de dansers (3,50) (3,40) 
Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
(Niet vet)= onder de 3,5 maar niet significant 

 
6.8.5 mogelijk gerealiseerde waarden 

In tabel 6.96 wordt een aantal waarden weergegeven die door een voorstelling tot stand zouden 
kunnen worden gebracht. De tabel laat zien dat de voorstellingen van alle producties als 
‘verrassend’ en ‘een fijne ontspanning’ worden ervaren. Daarnaast worden alle producties 
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behalve De Stille Kracht als ‘inspirerend’ betiteld. De bezoekers van Jeanne d’Arc en Heads 
or Tales vonden de voorstelling bovendien ‘vermakelijk’, terwijl Kentering van een huwelijk 
‘ontroerend’ en in lichte mate ‘confronterend’ wordt gevonden. Ook Heads or Tales roept in 
lichte mate ontroering op. Geen enkele productie wordt als ‘moeilijk’ of ‘saai’ aangemerkt.33 
 
Tabel 6.96: Gemiddelden op items over de voorstelling 
 
voorstelling ervaren als Stille Kracht Kentering Jeanne d’Arc Heads  Myrrh  
verrassend 3,62 4,36 4,74 5,09 4,77 
fijne ontspanning 3,95 4,22 4,31 4,92 4,53 
inspirerend (3,51) 4,38 4,26 4,81 4,42 
vermakelijk 2,87 2,81 4,01 4,19 (3,49) 
ontroerend 3,14 4,12 (3,44) 3,65 (3,69) 
confronterend 3,11 3,82 3,35 3,16 3,15 
moeilijk 2,36 2,41 2,60 2,60 2,85 
saai 2,36 1,93 1,94 1,57 1,82 
Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Niet vet= significant onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
(Vet)= boven de 3,5 maar niet significant 
(Niet vet)= onder de 3,5 maar niet significant 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

33 Naast deze items werd in de vragenlijst ook het item vernieuwing gebruikt, maar omdat dit bij nader inzien niet een 
echte waarde betreft worden de resultaten hier achterwege gelaten.  
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Tabel 6.97: Gemiddelden op mogelijk gerealiseerde waarden 
 
 Stille  Kentering  Jeanne  Heads  Myrrh  
de voorstelling deed een beroep op 
mijn verbeelding 

4,01 4,35 4,39 4,77 4,61 

ik herkende mij in de emoties die 
getoond werden 

3,38 3,99 3,70 3,84 3,89 

de voorstelling daagde mij uit om 
dingen in een ander licht te zien 

3,20 3,86 3,90 3,87 (3,54) 

de voorstelling heeft mij meer 
inzicht in het menselijk bestaan 
geboden 

3,01 3,70 3,14 2,79 2,63 

de voorstelling bevestigde mijn 
beeld van de wereld om mij heen 

(3,49) 3,67 3,66 2,91 2,86 

ik kon mij identificeren met een of 
meer personages/ dansers 

2,83 3,35 3,14 3,19 3,05 

de voorstelling heeft mij een 
alternatieve visie op mijn eigen 
leven geboden 

2,09 2,59 2,35 2,32 2,11 

de voorstelling heeft mij een 
andere kijk op dingen geboden 

2,49 3,00 2,79 2,65 2,47 

Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Niet vet= significant onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
(Vet)= boven de 3,5 maar niet significant 
(Niet vet)= onder de 3,5 maar niet significant 

 
In tabel 6.97 wordt een aantal mogelijk gecreëerde waarden in de vorm van stellingen 
weergegeven. In tegenstelling tot de andere producties, is bij De Stille Kracht geen enkele van 
onderstaande waarden tot stand gekomen, behalve dat de voorstelling een beroep deed op de 
verbeelding. De voorstellingen van Kentering van een huwelijk en Jeanne d’Arc doen in ruime 
mate een beroep op de verbeelding en dit geldt in nog sterkere mate voor de beide 
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dansvoorstellingen. Bij alle producties (behalve bij De Stille Kracht) herkende het publiek zich 
tot op zekere hoogte in getoonde emoties. Kentering van een huwelijk, Jeanne d’Arc en Heads 
or Tales daagden het publiek eveneens uit om dingen in een ander licht te zien. Over Kentering 
van een huwelijk zegt het publiek dat de voorstelling in beperkte mate inzicht in het menselijk 
bestaan heeft geboden. Tegelijkertijd werkte de voorstelling enigszins bevestigend. Dit was 
ook bij Jeanne d’Arc het geval. Bij geen van de producties vond identificatie met een of meer 
personages of dansers plaats en geen van de producties heeft de respondenten een alternatieve 
visie op het eigen leven of een andere kijk op dingen geboden.  
 
Tabel 6.98: Gemiddelden op intensiteit van de opgedane ervaring en gerealiseerde 
waarden  
 
 Stille  Kentering  Jeanne  Heads  Myrrh  
de voorstelling heeft mij geraakt 3,36 4,31 3,82 4,38 4,18 
de voorstelling heeft diepe indruk 
op mij gemaakt 

3,18 4,19 (3,56) 4,31 3,89 

de voorstelling heeft niets 
toegevoegd aan mijn eigen 
ervaringen 

3,65 3,17 3,31 2,80 3,23* 

Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Niet vet= significant onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
*= significantie ligt op 0,05 niveau (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
(Vet)= boven de 3,5 maar niet significant 

 
In tabel 6.98 worden een aantal stellingen weergegeven die een indicatie geven van de 
intensiteit van de opgedane ervaringen en van de gerealiseerde waarden. Bij Kentering van een 
huwelijk, Jeanne d’Arc, Heads or Tales en Myrrh and Cinnamon zegt het publiek geraakt te 
zijn door de voorstelling, alhoewel bij Jeanne d’Arc in iets mindere mate dan bij de overige 
producties. De voorstellingen van Kentering van een huwelijk, Heads or Tales en Myrrh and 
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Cinnamon hebben bovendien diepe indruk gemaakt. Het publiek van Jeanne d’Arc reageert 
neutraal op deze stelling. Bij De Stille Kracht is dit allemaal niet het geval. Het publiek geeft 
zelfs voorzichtig aan dat de voorstelling niets heeft toegevoegd aan de eigen ervaringen. 
 

6.8.6 dimensies van de theatrale ervaring  
Om te bepalen of voor nadere analyses gewerkt zou kunnen worden met factoren die staan 
voor domeinen in de belevenis, in plaats van met losse items, is een factoranalyse uitgevoerd. 
Indien deze analyse factoren op zou leveren, zou zichtbaar worden of de theoretische indeling 
naar een thematische, dramatische, theatrale en communicatieve dimensie ook in de data naar 
voren kwam, of dat zich misschien een andere indeling voor zou doen. Door het toepassen van 
exploratieve factoranalyse op de hierboven gepresenteerde items en stellingen, is getracht de 
achterliggende domeinen in de beleving bloot te leggen, zoals dit ook voor de domeinen in de 
beleving van de theatergebouwen is gedaan (zie paragraaf 6.5.2). Als resultaat van de 
verschillende factoranalyses kwamen over het geheel genomen weliswaar steeds vergelijkbare 
of deels vergelijkbare domeinen naar voren, overeenkomstig de op theorie berustende indeling, 
maar er deden zich als er naar de verschillende producties afzonderlijk werd gekeken, toch 
duidelijke verschillen in de vorming van domeinen voor. De beleving van de afzonderlijke 
toneelproducties lijkt te specifiek om domeinen te extraheren die voldoen aan criteria van 
interpreteerbaarheid. Voor de dansproducties gezamenlijk is dit wel mogelijk, maar nu bestaat 
het vermoeden dat de steekproef van Heads or Tales de steekproef van Myrrh and Cinnamon 
overheerst, vanwege een aanzienlijk verschil in omvang. Een factoranalyse die werd 
uitgevoerd op alleen de steekproef van Myrrh and Cinnamon leverde namelijk een ander beeld 
op dan de factoren die werden getrokken uit de steekproef van Heads or Tales.34 Om niet 
voorbij te gaan aan het unieke in de beleving van verschillende producties, is in verdere 
analyses gewerkt met de afzonderlijke items en voorstellingen.  
 
 

                                                 

34 Deze grete hoeveelheid analyses is niet opgenomen in de bijlage.  
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6.8.7 conclusie 
De beleving van De Stille Kracht blijkt nogal van die van de andere producties af te wijken. 
Hoewel de interesse voor het thema op zich niet onderdoet voor de interesse voor het thema bij 
de andere producties, blijft de waardering voor de meeste overige items in de thematische en 
dramatische dimensie bij De Stille Kracht achter. Ook de waardering voor de theatrale 
dimensie in de voorstelling ligt bij De Stille Kracht duidelijk lager dan bij de andere 
producties. De gemiddelden op items in de communicatieve dimensie laten vervolgens zien dat 
er nauwelijks iets van wat er op het podium plaatsvond op de zaal werd overgebracht. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat er bij het publiek weinig waarden aan de voorstelling werden 
ontleend, behalve dan dat de voorstelling toch een beroep deed op de verbeelding en daarnaast 
als ‘een fijne ontspanning’ en in lichte mate als ‘verrassend’ werd beschouwd. Het publiek van 
De Stille Kracht geeft zelfs aan dat de voorstelling niets aan de eigen ervaringen heeft 
toegevoegd. De overige producties blijken een onderling vergelijkbare set aan waarden op te 
leveren. Deze voorstellingen zijn ‘verrassend’, ‘inspirerend’ en ‘een fijne ontspanning’, soms 
‘vermakelijk’ (Jeanne d’Arc en Heads or Tales) of ‘ontroerend’ (Kentering van een huwelijk 
en Heads or Tales) en in een enkel geval ‘confronterend’ (Kentering van een huwelijk). Ook 
herkende het publiek van deze producties zich in de emoties die getoond werden. En behalve 
dat deze producties in sterke mate een beroep hebben gedaan op de verbeelding, hebben zij 
bovendien het publiek uitgedaagd om ‘dingen in een ander licht te zien’.35 Soms werkte de 
voorstelling bevestigend (Kentering van een huwelijk en Jeanne d’Arc) of bood de voorstelling 
inzicht in het menselijk bestaan (Kentering van een huwelijk). De intensiteit van de ervaring en 
de betekenis van het geheel aan waarden die is gerealiseerd, is ook terug te zien in het resultaat 
dat deze producties in staat waren het publiek te ‘raken’ en ‘diepe indruk’36 hebben gemaakt. 
Overeenkomstig de onderling vergelijkbare set aan waarden vertonen de producties ook in de 
verschillende dimensies in de ervaring veel overeenkomsten. Wel bestaan er verschillen in de 
waarden op de afzonderlijke items. Zo liggen de waarden op vrijwel alle items voor Kentering 

                                                 

35 Dit laatste niet significant in het geval van Myrh and Cinnamon 
36 Dit laatste niet significant in het geval van Jeanne d’Arc. 
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van een huwelijk hoger dan die voor Jeanne d’Arc. Hetzelfde geldt voor Heads or Tales ten 
opzichte van Myrrh and Cinnamon. 
 
Deel III 
 

6.9 De invloed van het theatergebouw: theatrical framing, verwerking en 
 dubbel theaterbewustzijn  

 
In paragraaf 6.5.6 werd geconcludeerd dat de gemaakte indeling in twee categorieën 
theatergebouwen, belevenis- versus niet-belevenisgebouwen, op basis van de ervaring van de 
respondenten, stand houdt. Ook werd duidelijk dat het beleveniskarakter van de gebouwen 
vooral in het exterieur werd herkend en in mindere mate op het niveau van de zaal en 
publieksruimten. In paragraaf 6.6.4 kon vervolgens worden geconcludeerd dat vooral de 
publieksruimten van belang zijn in het oordeel over het gebouw, waarmee een verklaring werd 
gevonden voor het gegeven dat het beleveniskarakter nauwelijks tot uiting komt in het oordeel.  
Het is daarmee nog niet uitgesloten dat het beleveniskarakter van het gebouw van invloed is op 
elementen in de theatrale ervaring. Met behulp van een independent samples T-test is nagegaan 
of de twee categorieën theatergebouwen verschillende effecten teweegbrengen op bepaalde 
momenten in de theatergebeurtenis. Vanwege het unieke karakter van de producties is dit 
nagegaan voor elke productie afzonderlijk. In paragraaf 6.9.1 komt het proces van theatrical 
framing aan de orde. In paragraaf 6.9.2 wordt duidelijk of er verschillen bestaan die betrekking 
hebben op het dubbel theaterbewustzijn van het publiek.  
 

6.9.1 theatrical framing en verwerking 
Tabel 6.99 in de bijlage toont de verschillen tussen de gemiddelden van de twee categorieën 
theatergebouwen wat betreft een aantal elementen in het proces van theatrical framing. In 
paragraaf 6.5.5 was al gebleken dat het communicatieve karakter van het gebouw en ‘het spel 
van onthulling en verborgen zijn’ in het geval van zowel De Harmonie, Castellum als het Park 
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hogere gemiddelden vertonen dan bij een van de overige gebouwen. Hieronder worden de 
betreffende tabellen nogmaals getoond (zie tabel 6.54 en tabel 6.53).  
 
Tabel 6.54: Gemiddelden op het communicatief karakter exterieur 
 
 Har-

monie 
het 

Park 
Castel-

lum 
Goudse 

Sb 
Tam-
boer 

Lawei 
 

Geert 
Teis 

Am-
phion 

totaal 

exterieur 
nodigt uit 

4,22 3,98 3,77 3,64* (3,56) (3,47) 2,90 2,72 3,60 

exterieur 
brengt in de 
stemming  

3,69 (3,57) 3,35* 3,29 3,17 2,99 2,68 2,42 3,20 

Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Niet vet= significant onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
*= significantie ligt op 0,05 niveau (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
(Vet)= boven de 3,5 maar niet significant 
(Niet vet)= onder de 3,5 maar niet significant 

 
Tabel 6.53: Gemiddelden op het ‘het spel van onthulling en verborgen zijn' 
 
 Har-

monie 
het 

Park 
Castel-

lum 
Goudse 

Sb  
Tam-
boer 

Lawei 
 

Geert 
Teis 

Am-
phion 

totaal 

onthulling 
en 
verborgen 
zijn 

3,31 3,30 3,21 2,96 2,89 2,88 2,24 2,07 2,92 

Niet vet= significant onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 

 
De gemiddelden van de categorie belevenistheaters liggen voor deze stellingen dan ook 
significant hoger dan in de controlegroep, respectievelijk 0,40, 0,38 en 0,31 (zie tabel 6.99). 
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Het maakt daarbij niet uit welke productie het publiek heeft bezocht. Bij alle producties is er 
een positief en significant verschil tussen de groep belevenistheaters en de controlegroep. De 
enige uitzondering is Heads or Tales waar weliswaar een positief, maar niet significant 
verschil wordt gemeten bij het verrassingselement van de verschillende publieksruimten.  
 
Tabel 6.100 toont de gemiddelden per theater op nog niet eerder besproken stellingen die een 
rol zouden kunnen spelen in het proces van theatrical framing. In geen van de theaters heeft 
het publiek in de foyer het gevoel afgesloten te zijn van de wereld buiten het theater (‘in de 
foyer had ik het gevoel afgesloten te zijn van de wereld buiten het theater’). In De Harmonie, 
Castellum en het Park is dit gevoel zelfs nog minder sterk dan in de overige theaters. Tabel 
6.99 laat zien dat er een significant negatief verschil van 0,35 bestaat tussen de 
belevenistheaters en de controlegroep. Het maakt daarbij opnieuw niet uit welke productie het 
publiek heeft bezocht. Wel moet worden opgemerkt dat bij Heads or Tales weliswaar net als 
bij de overige producties een negatief verschil wordt gemeten, alleen is het verschil bij Heads 
or Tales niet significant. De verklaring voor dit verschil tussen de belevenistheaters en de 
controlegroep zou gezocht kunnen worden in de glazen gevels van de belevenistheaters, die 
contact met de buitenwereld sterker handhaven en daardoor het proces van theatrical framing 
verzwakken. Het gegeven dat, voordat het publiek de zaal ingaat, de opgebouwde spanning iets 
lager ligt in de groep belevenistheaters dan in de controlegroep, wijst in deze richting (zie tabel 
6.99 in de bijlage). Als naar de afzonderlijke producties wordt gekeken is er echter alleen bij 
Jeanne d’Arc sprake van een significant verschil.37 Overigens kijkt het publiek in alle theaters 
vlak voordat het de zaal ingaat met spanning uit naar de voorstelling (‘vlak voordat ik de zaal 
inging keek ik met spanning uit naar de voorstelling’ zie tabel 6.100).38  
Eveneens voor alle theaters geldt dat het publiek in de foyer in de stemming van de 
voorstelling is (‘in de foyer was ik helemaal in de stemming voor de voorstelling’), hoewel in 
                                                 

37 Een Manova-analyse wijst uit dat dit verschil voornamelijk door Castellum en Schouwburg het Park veroorzaakt wordt 
en niet door De Harmonie. 
38 Een Manova-analyse toont dat deze spanning, zoals te verwachten viel, samenhangt met de voorstelling en niet met het 
gebouw. 
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Castellum niet significant. In De Harmonie ligt het gemiddelde het hoogst (4,17) terwijl 
Castellum en het Park juist relatief lage gemiddelden vertonen (respectievelijk 3,63 en 3,78, 
zie tabel 6.100). Er is dan ook geen significant verschil zichtbaar tussen de groep 
belevenistheaters en de controlegroep (zie tabel 6.99 in de bijlage). 
 
Tabel 6.100: Bijdrage publieksruimten in proces theatrical framing, gemiddelden  

 
 het 

Park 
Castel-

lum 
Har-

monie 
Goudse 

Sb 
Tam-
boer 

Lawei Am-
phion 

Geert 
Teis 

totaal 

afgesloten 
zijn van de 
buitenwereld  

2,55 2,67 2,74 3,05 3,06 3,17 (3,35) (3,37) 2,97 

uitkijken 
naar de 
voorstelling 

4,51 4,57 4,64 4,68 4,73 4,61 4,70 4,60 4,63 

in de stem- 
ming voor 
de voor-
stelling zijn 

3,78 (3,63) 4,17 4,16 4,05 3,97 3,77 4,05 3,97 

Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Niet vet= significant onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
(Vet)= boven de 3,5 maar niet significant 
(Niet vet)= onder de 3,5 maar niet significant 

 
Opvallend genoeg bleek het publiek van De Stille Kracht in de groep belevenistheaters in de 
foyer minder in de stemming voor de voorstelling te zijn dan het publiek in de controlegroep.39 
Dit terwijl hetzelfde publiek wel gewoon met spanning uitkeek naar de voorstelling. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat aangezien De Stille Kracht een relatief zwakke theatrale 
                                                 

39 Ook nu blijkt uit een Manova-analyse dat dit verschil veroorzaakt wordt door Castellum en Schouwburg het Park en 
niet door De Harmonie.  
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ervaring opleverde (zie paragraaf 6.8), het open karakter van de foyer in de belevenistheaters 
de gerichtheid op de voorstelling gedurende de pauzes niet weet te behouden, waardoor men in 
de pauze niet (meer) in de stemming voor de voorstelling is. Aangezien dit verschil zich alleen 
voordeed bij De Stille Kracht lijkt het er op dat de belevenisgebouwen een effect hebben dat 
wel optreedt bij een ‘minder goede’ voorstelling, terwijl bij de ‘goede’ voorstellingen dit effect 
niet optreedt.40  
 
Tabel 6.101: Bijdrage publieksruimten in proces verwerking, gemiddelden  

 
 het 

Park 
 

 

Castel-
lum  

 

Har-
monie 

 

Goudse 
Sb 

Tam-
boer 

 

Lawei 
 

Am-
phion 

 

Geert 
Teis 

totaal 

na afloop 
voorstelling 
laten 
inwerken 

(3,39) 2,87 2,83 (3,57) (3,51) 2,96 (3,48) 3,00 3,23 

Niet vet= significant onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
(Vet)= boven de 3,5 maar niet significant 
(Niet vet)= onder de 3,5 maar niet significant 

 
Het publiek had in geen van de theaters het gevoel dat het de voorstelling na afloop nog even 
goed op zich kon laten inwerken (‘in de foyer of het theatercafé kon ik na afloop de 
voorstelling nog even goed op me laten inwerken’, zie tabel 6.101). In de groep 
belevenistheaters is dit zelfs nog minder het geval met een significant verschil van 0,37 ten 
opzichte van de controlegroep (zie tabel 6.99).41 In het geval van Heads or Tales is dit verschil 
                                                 

40 Een Manova-analyse wijst uit dat het gebouw de bepalende factor is op de mate waarin het publiek in de foyer in de 
stemming is voor de voorstelling: het effect hangt samen met het gebouw en niet met de voorstelling. 
41 In dit geval wordt het verschil in eerste instantie veroorzaakt door Castellum en Schouwburg het Park en in mindere 
mate door De Harmonie.  
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echter afwezig en in het geval van Myrrh and Cinnamon is het verschil niet significant. Ook nu 
kan de openheid van de belevenistheaters een verklaring vormen voor een versnelde 
verschuiving van de aandacht naar de buitenwereld. De hierboven besproken resultaten zijn 
samengevat in tabel 6.102. 
  
Tabel 6.102: Verschillen tussen belevenistheaters en controlegroep op elementen in 

theatrical framing en verwerking 
 
variabelen theatrical framing verschil in gemiddelde 
de buitenkant van het gebouw geeft mij het gevoel dat er in het 
gebouw gebeurtenissen plaatsvinden die ik mee zou willen 
maken 

significant positief verschil tussen 
belevenistheaters en controlegroep 

de buitenkant van het gebouw bracht mij helemaal in de 
stemming voor mijn theaterbezoek 

significant positief verschil tussen 
belevenistheaters en controlegroep 

in het gebouw had ik het gevoel dat elke ruimte een nieuwe 
verrassing zou kunnen brengen 

significant positief verschil tussen 
belevenistheaters en controlegroep 1 

in de foyer had ik het gevoel afgesloten te zijn van de wereld 
buiten het theater 

significant negatief verschil tussen 
belevenistheaters en controlegroep 2 

vlak voordat ik de zaal inging keek ik met spanning uit naar de 
voorstelling 

significant negatief verschil tussen 
belevenistheaters en controlegroep 3 

in de foyer was ik helemaal in de stemming voor de 
voorstelling 

geen significant verschil tussen 
belevenistheaters en controlegroep 4 

in de foyer of het theatercafé kon ik na afloop de voorstelling 
nog even goed op me laten inwerken 

significant negatief verschil tussen 
belevenistheaters en controlegroep 5 

1 voor Heads or Tales niet significant 
2 voor Heads or Tales niet significant 
3 alleen voor Jeanne d’Arc significant 
4 voor De Stille Kracht wel een negatief significant verschil  
5 alleen voor de toneelvoorstellingen significant 
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6.9.2 dubbel theaterbewustzijn 
De indicatoren voor een dubbel theaterbewustzijn vallen uiteen in twee groepen. De eerste 
groep bestaat uit een drietal indicatoren die aangeven in hoeverre de recipiënt opgaat in de 
voorstelling, aangeduid als absorptie. Het gaat om de variabelen a) volledig opgaan in de 
wereld van de voorstelling, b) het verhaal42 of de voorstelling43 meeslepend vinden en c) het 
gevoel van tijd verliezen tijdens de voorstelling. De tweede groep bestaat uit een drietal 
variabelen die aangeven of de concentratie van de recipiënt uitgaat naar andere zaken dan de 
voorstelling zelf: a) het afdwalen van gedachten tijdens de voorstelling b) het zich bewust zijn 
van de aanwezigheid van andere toeschouwers en c) het zich bewust zijn van de zaal waarin 
men zich bevindt. In tabel 6.103 zijn de gemiddelden voor deze indicatoren af te lezen.  
Een opvallend resultaat dat wordt getoond in tabel 6.103, is dat het publiek bij alle producties, 
behalve bij De Stille Kracht het gevoel van tijd zegt te verliezen. Gezien de getrokken 
conclusies in paragraaf 6.8.7 is dat echter niet zo verwonderlijk: veel elementen in de 
voorstelling De Stille Kracht werden relatief laag gewaardeerd en er bleek nauwelijks iets van 
wat er zich op het podium afspeelde op de zaal te zijn overgebracht. Ook gingen de bezoekers 
van De Stille Kracht niet volledig op in de wereld van de voorstelling, terwijl dit bij alle andere 
producties wel het geval was.  
Net als voor de indicatoren voor theatrical framing is ook voor de indicatoren voor het dubbel 
theaterbewustzijn met behulp van een independent samples T-test per productie nagegaan of er 
verschillen bestaan tussen de belevenistheaters en de controlegroep; deze zijn weergegeven in 
tabel 6.104 in de bijlage. Wordt nu gekeken naar de drie indicatoren voor absorptie, dan blijkt 
dat het publiek van De Stille Kracht in de groep belevenistheaters minder sterk wordt 
opgenomen in de voorstelling dan in de controlegroep. Het gaat daarbij om significante 
verschillen op alle drie de absorptie-indicatoren van respectievelijk 0,18, 0,18 en 0,22.44 
 
                                                 

42 in het geval van de toneelvoorstellingen. 
43 in het geval van de dansvoorstellingen. 
44 Een Manova-analyse wijst uit dat deze verschillen door De Harmonie en het Park veroorzaakt worden en niet door 
Castellum. 
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Tabel 6.103: Indicatoren dubbel theaterbewustzijn, gemiddelden  
 
  Stille  Kentering Jeanne  Heads  Myrrh  totaal 

ab
so

rp
tie

 ik ging volledig op in de 
wereld van de voorstelling 

(3,55) 4,51 4,01 4,56 4,22 4,09 

ik verloor het gevoel van tijd 
tijdens de voorstelling 

3,37 4,12 3,80 4,41 4,08 3,85 

co
nc

en
tra

tie
 

tijdens de voorstelling 
dwaalden mijn gedachten af en 
toe af naar andere dingen 

2,87 2,61 2,90 2,67 2,90 2,77 

ik was mij tijdens de 
voorstelling bewust van de 
aanwezigheid van andere 
toeschouwers 

(3,58) 3,28 3,72 3,24 2,98 3,44 

ik was mij tijdens de 
voorstelling bewust van de zaal 
waar ik mij bevond 

3,77 (3,58) 3,81 (3,41) (3,48) 3,65 

Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Niet vet= significant onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
(Vet)= boven de 3,5 maar niet significant 
(Niet vet)= onder de 3,5 maar niet significant 

 
Het publiek van Myrrh and Cinnamon daarentegen gaat juist sterker op in de wereld van de 
voorstelling in de belevenistheaters dan in de controlegroep, met een groot significant verschil 
van 0,45. Dit verschil herhaalt zich in een versterkt gevoel van het verlies van tijd in de 
belevenistheaters onder het publiek van Myrrh and Cinnamon (0,46 hoger in de 
belevenistheaters dan in de controlegroep).45 Voor Jeanne d’Arc en Kentering van een huwelijk 

                                                 

45 Bovendien bestaat er een positief verschil van 0,25 tussen de belevenistheaters en de controlegroep in de mate waarin 
het publiek de voorstelling meeslepend vond, eveneens een aanwijzing voor een verhoogd absorptieniveau in de 
belevenistheaters. Dit verschil is echter niet significant.  
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geldt eveneens dat het publiek in de belevenistheaters sterker het gevoel van tijd verliest dan 
het publiek bij deze voorstellingen in de controlegroep. Het gaat nu om significante verschillen 
van respectievelijk 0,39 en 0,20. Terwijl het opgenomen worden in de voorstelling bij De Stille 
Kracht dus minder goed tot stand komt in de belevenistheaters, lijken de belevenistheaters 
voor Myrrh and Cinnamon, Jeanne d’Arc en Kentering van een huwelijk, juist een positief 
effect op de mate van absorptie te hebben.  
 
Overeenkomstig het verlaagde absorptieniveau van het publiek van De Stille Kracht in de 
belevenistheaters, blijken de gedachten van dit publiek ook meer af te dwalen dan bij het 
publiek van De Stille Kracht in de controlegroep. Nu is het verschil tussen de gemiddelden van 
de twee groepen zelfs 0,40.46 Dit lijkt niet zozeer te maken te hebben met een verhoogd 
bewustzijn van andere toeschouwers of de zaal. Op deze indicatoren vertonen de gemiddelden 
namelijk geen significante verschillen tussen beide groepen publiek van De Stille Kracht. Het 
gegeven dat het publiek van De Stille Kracht zich tijdens de voorstelling bewust is van de zaal 
(zie tabel 6.103) zou kunnen duiden op een verminderde concentratie op de voorstelling. 
 
Opvallend genoeg is het publiek van Jeanne d’Arc zich tijdens de voorstelling eveneens 
bewust van de aanwezigheid van de zaal en bovendien van andere toeschouwers, terwijl dit bij 
Kentering van een huwelijk, Heads or Tales en Myrrh and Cinnamon niet het geval is. Hoewel 
dit bij De Stille Kracht een aanwijzing zou kunnen zijn voor een verminderde concentratie op 
de voorstelling, ligt voor Jeanne d’Arc een andere verklaring meer voor de hand. Een aantal 
scenische elementen die in Jeanne d’Arc werden gebruikt kan de nadruk op de zaal en haar 
toeschouwers hebben gelegd. Zo werd de zaal in de eerste scène van de voorstelling niet 
verduisterd en werden op verschillende momenten lichtbundels vanaf het podium de zaal in 
geworpen. Daarnaast werden het auditorium en het publiek door middel van de tekst en het 
spel onderdeel gemaakt van de fictieve ruimte, waardoor het goed mogelijk is dat het zichzelf 

                                                 

46 Ook nu wordt het verschil veroorzaakt door De Harmonie en het Park en niet door Castellum. 
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meer als onderdeel van de voorstelling heeft ervaren en zich bewuster was van medepubliek en 
de ruimte waarin men zich bevond.  
Uit de vergelijking tussen het publiek in de twee categorieën theatergebouwen (zie tabel 6.104 
in de bijlage), blijkt het publiek van Jeanne d’Arc zich in de belevenistheaters in mindere mate 
bewust te zijn van de zaal waarin het zich bevindt, dan het publiek in de controlegroep, met 
een verschil van 0,23.47 Bovendien dwalen de gedachten van het publiek van Jeanne d’Arc in 
de belevenistheaters ook minder af, dan in de controlegroep (verschil van 0,26).48 Deze 
resultaten liggen in de lijn van de bevinding dat het publiek van Jeanne d’Arc in de 
belevenistheaters sterker in de voorstelling wordt opgenomen. 
 
In paragraaf 6.8.2 was al gebleken dat Heads or Tales hogere gemiddelden vertoont op ‘ik 
vond de voorstelling meeslepend’ en ‘ik ging volledig op in de wereld van de voorstelling’. 
Tabel 6.103 toont dat ook het gemiddelde op ‘ik verloor het gevoel van tijd tijdens de 
voorstelling’ behoorlijk hoger is dan bij de andere producties. Het absorptieniveau bij Heads 
or Tales ligt dus erg hoog. Bij Heads or Tales doen er zich wat het dubbel theaterbewustzijn 
betreft opmerkelijk genoeg geen verschillen voor tussen de ervaringen in de belevenistheaters 
en de ervaringen in de controlegroep, behalve dat het publiek van Heads or Tales in de 
belevenistheaters minder sterk opgaat in de wereld van de voorstelling dan in de controlegroep, 
met een verschil van 0,23. Uit een Manova-analyse blijkt echter dat dit verschil volledig is toe 
te schrijven aan een verlaagd gemiddelde op de stelling ‘ik ging volledig op in de wereld van 
de voorstelling’ in Castellum. De verklaring hiervoor kan gezocht worden in het feit dat de 
voorstelling van Heads or Tales in Castellum de enige voorstelling was waarbij geen live-
orkest aanwezig was, maar gebruik werd gemaakt van een geluidsopname.  
 
 

                                                 

47 Dit verschil wordt in eerste instantie veroorzaakt door Castellum en Schouwburg het Park en in mindere mate door De 
Harmonie. 
48 Dit verschil wordt veroorzaakt door De Harmonie en Schouwburg het Park en niet door Castellum. 
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6.9.3 conclusie 
De verklaring voor de verschillen in bevindingen tussen De Stille Kracht enerzijds en Myrrh 
and Cinnamon, Kentering van een huwelijk en Jeanne d’Arc anderzijds, zou wederom kunnen 
liggen in de relatief zwakke theatrale ervaring die De Stille Kracht oplevert ten opzichte van 
relatief sterke ervaringen die bij de andere producties worden opgedaan. Doordat De Stille 
Kracht niet in staat is de volledige aandacht van de recipiënt op te eisen, hebben andere 
prikkels die door de belevenistheaters worden afgegeven meer invloed. In 6.9.1 bleek 
bovendien al dat het publiek van De Stille Kracht in de groep belevenistheaters minder in de 
stemming van de voorstelling was dan in de controlegroep, wat het gegrepen worden door de 
voorstelling kan bemoeilijken. Het lijkt er dus op dat de werking van een verminderde 
theatrical framing en een zwakke theatrale ervaring elkaar kunnen versterken. Het resultaat is 
een verlaagd absorptieniveau in de voorstelling. 

 
6.10 De invloed van aanvullende diensten: de theaterervaring als sociale 

 gebeurtenis  
Het gebruik van aanvullende diensten die theaters naast het bezoek aan de voorstellingen 
leveren, maakt onderdeel uit van het theaterbezoek en de theatrical event. Er bestaan echter 
verschillen in de mate waarin theaters aanvullende diensten aanbieden. Zo kon niet in alle 
theaters voorafgaand aan de voorstelling worden gegeten, vond er niet bij alle producties een 
inleiding plaats en soms wel in het ene en niet in het andere theater en was er zelfs niet in alle 
theaters altijd de gelegenheid om na afloop in de foyer of het theatercafé een drankje te 
bestellen en na te zitten. De verschillende theatergebouwen kunnen dus niet zomaar op hun 
aanvullende diensten en het effect daarvan op de bezoeker worden vergeleken. In paragraaf 
6.10.1 zal eerst worden gekeken naar het gebruik van aanvullende diensten in hun onderlinge 
relatie. In paragraaf 6.10.2 wordt het gebruik van deze aanvullende diensten in relatie tot het 
oordeel over het theaterbezoek in zijn geheel en in relatie tot het oordeel over de voorstelling 
besproken. Paragraaf 6.10.3 gaat in op het gebruik van aanvullende diensten in relatie tot 
sociale interactie en het proces van theatrical framing. 
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6.10.1 het gebruik van aanvullende diensten  
Tabel 6.105 toont dat een bezoek aan een inleiding of nabespreking49 niet samenhangt met het 
eten in het theater voorafgaand aan de voorstelling, noch met het na afloop iets drinken en/of 
napraten in het theater zelf. Slechts 4% van de respondenten at voorafgaand aan de 
voorstelling in het theater. Dit percentage is gelijk onder bezoekers die wel en bezoekers die 
geen inleiding bezochten. Ruim 40% van de bezoekers dronk na afloop ook nog iets in het 
theater, waarbij het opnieuw niet uitmaakt of men een inleiding had bezocht. Er is echter wel 
een voor de hand liggend significant verband tussen het bezoek aan een inleiding en het 
voorafgaand aan de voorstelling iets drinken in het theater. 64,2% van de bezoekers die een 
inleiding heeft bezocht nuttigt vervolgens ook een drankje, terwijl onder de overige bezoekers 
dit percentage op 45,5% ligt.   
 
Tabel 6.105: Samenhang in gebruik van aanvullende diensten, percentages  
 
 

in het theater gegeten vooraf iets gedronken 
na afloop iets gedronken 
of nagepraat 

 nee# ja# tot 
% 

tot n nee** ja** tot 
% 

tot n nee# ja# tot 
% 

tot n 

bezoek aan 
inleiding of 
nabespreking 

nee 96,0 4,0 100 3408 54,5 45,5 100 3407 57,3 42,7 100 3409 
ja 96,0 4,0 100 810 35,8 64,2 100 810 53,6 46,4 100 811 
tot 
% 

96,0 4,0 100  50,9 49,1 100  56,6 43,4 100  

tot n 4049 169  4218 2147 2070  4217 2388 1832  4220 
**= significante verschillen (chi-square test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
#= verschillen zijn niet significant 

 

                                                 

49 Het gaat vooral om het bezoek aan een inleiding. Alleen DansClick kende een vorm van nabespreking, maar daar was 
slechts een zeer klein aantal bezoekers aanwezig ten opzichte van het totaal van meer dan 4200 respondenten.  
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Er is eveneens een voor de hand liggende samenhang tussen het eten in het theater en vooraf 
aan de voorstelling iets drinken in het theater. Tabel 6.106 toont dat 71,6% van de bezoekers 
die in het theater heeft gegeten, voor aanvang van de voorstelling ook iets heeft gedronken, al 
dan niet bij het diner. Het lijkt erop dat de bezoekers die in het theater hebben gegeten, ook iets 
vaker na afloop nog wat drinken en nazitten. 52% van de ‘eters’ zit na, terwijl van de ‘niet-
eters’ 43% nog wat drinkt en napraat. Het gaat echter om een verschil op 95%-niveau, wat bij 
deze hoge aantallen respondenten niet hoog genoeg is om van een echt significant verschil te 
kunnen spreken.  
 
Tabel 6.106: Samenhang in gebruik van aanvullende diensten, percentages  
 
 vooraf iets gedronken na afloop iets gedronken of nagepraat 

nee** ja** tot % tot n nee* ja* tot % tot n 

in het 
theater 
gegeten 

nee 51,9 48,1 100 4045 57,0 43,0 100 4048 
ja 28,4 71,6 100 169 47,3 52,7 100 169 
tot % 50,9 49,1 100  56,6 43,3 100  
tot n 2146 2068  4214 2386 1831  4217 

**= significante verschillen (chi-square test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
*= significante verschillen (chi-square test; P < 0.05) (minimaal 95%) 

 
Tabel 6.107 toont tenslotte dat er geen samenhang bestaat tussen het voorafgaand aan de 
voorstelling iets drinken en het achteraf nog even nazitten. Ook als voor aanvang van de 
voorstelling al een drankje is genuttigd, blijft nog steeds 43,4% van het publiek nog even na. 
Dit betekent dat het vanuit marketingoogpunt de moeite loont om het publiek uit te nodigen 
zowel vooraf als achteraf meer tijd in het theater door te brengen. Het ene gaat namelijk niet 
ten koste van het andere.  
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Tabel 6.107: Samenhang in gebruik van aanvullende diensten, percentages  
 

 
na afloop iets gedronken of nagepraat 

nee# ja# tot % tot n 

vooraf iets ge-
dronken 

nee 56,6 43,4 100 2149 
ja 56,6 43,4 100 2076 
tot % 56,6 43,4 100  
tot n 2392 1883  4225 

#= verschillen zijn niet significant 
 

6.10.2 aanvullende diensten in relatie tot het oordeel over de voorstelling en de 
avond als geheel 

Met behulp van independent samples T-testen is nagegaan in hoeverre het gebruik van 
aanvullende diensten samenhangt met het oordeel over de avond als geheel en het oordeel over 
de voorstelling.50 Tabel 6.108 toont hiervan de resultaten. Nu blijkt dat het gebruik van alle 
hierboven genoemde aanvullende diensten positief samenhangt met de waardering voor de 
avond als geheel. De waardering voor de avond als geheel ligt het hoogst als er ook in het 
theater wordt gegeten en ligt 0,27 hoger dan onder bezoekers die niet in het theater hebben 
gegeten. Het bezoek aan een inleiding (of nabespreking) houdt eveneens positief verband met 
de waardering voor de avond als geheel, met een verschil van 0,13. Ook het na afloop van de 
voorstelling nog iets drinken en napraten lijkt een positief effect te hebben op de waardering 
voor de avond als geheel. Onder het publiek dat na afloop nog even nazit ligt het 
waarderingscijfer voor de avond als geheel 0,26 hoger. Opvallend genoeg ligt het 
waarderingscijfer voor de voorstelling zelf ook hoger, maar liefst 0,29.  
 

                                                 

50 Regressieanalyse is hier niet voor de hand liggend: het gaat hier om intervalvariabelen (rapportcijfers) en nominale 
variabelen (aanvullende diensten). Nominale variabelen moeten worden omgezet naar dichotome variabelen om er een 
regressieanalyse op uit te kunnen voeren. 
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Tabel 6.108: Verschillen in het oordeel over de avond als geheel en het oordeel over de 
voorstelling bij gebruik aanvullende diensten, gemiddelden 
 
  n gebruik van 

aanvullende 
dienst 

n geen gebruik van 
aanvullende 

dienst 

verschil in 
gemiddelde 

bezoek aan 
inleiding of 
nabespreking 

rapportcijfer voor 
de avond als geheel 

809 7,83 3399 7,69 0,13 

rapportcijfer voor 
de voorstelling 

811 7,78 3407 7,69 0,08 

in het theater 
gegeten 

rapportcijfer voor 
de avond als geheel 

169 7,98 4036 7,70 0,27 

rapportcijfer voor 
de voorstelling 

169 7,86 4046 7,70 0,15 

vooraf iets 
gedronken 

rapportcijfer voor 
de avond als geheel 

2068 7,77 2141 7,67 0,09 

rapportcijfer voor 
de voorstelling 

2073 7,77 2146 7,66 0,10 

na afloop iets 
gedronken of 
nagepraat 

rapportcijfer voor 
de avond als geheel 

1830 7,87 2383 7,60 0,26 

rapportcijfer voor 
de voorstelling 

1883 7,88 2390 7,58 0,29 

Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Niet vet= significant onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 

 
Hoewel deze cijfers enkel een statistich verband aantonen zonder een causale richting, wordt er 
hier vanuitgegaan dat er een effect uitgaat van het gebruik van aanvullende diensten die van 
invloed zijn op het oordeel over de voorstelling. Deze cijfers suggereren derhalve dat het 
napraten over en reflecteren op de voorstelling de waardering voor de voorstelling verhoogt en 
daarmee ook de waardering voor de avond als geheel, al blijft het de vraag of de bezoekers die 
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nog even nazitten juist niet ook de bezoekers zijn die het meest hebben genoten van de 
voorstelling. Ook het vooraf iets drinken in het theater hangt positief samen met zowel het 
oordeel over de voorstelling als het oordeel over de avond als geheel (verschillen van 
respectievelijk 0,10 en 0,09). Het kan zijn dat het publiek dat vooraf de tijd neemt om een 
drankje te nuttigen zich beter voorbereidt op de voorstelling en dat bij dit publiek het proces 
van theatrical framing eerder kan worden ingezet. Opmerkelijk genoeg bestaat er bij een 
bezoek aan een inleiding geen significant verschil in het oordeel over de voorstelling. 
 

6.10.3 aanvullende diensten in relatie tot sociale interactie, theatrical framing 
en verwerking 

De resultaten uit paragraaf 6.10.2 wijzen in de richting van het belang van het proces van 
theatrical framing en verwerking van de voorstelling binnen de context van het theater door 
middel van sociale interactie. In deze paragraaf zal daarom nader worden ingegaan op een 
aantal variabelen die betrekking hebben op theatrical framing,51 sociale interactie52 en 
verwerking53 die meer informatie opleveren over wat er bij het publiek in de foyer gaande is. 
Hiervoor is opnieuw gebruik gemaakt van independent samples T-testen, waarvan de 
resultaten zijn weergegeven in tabel 6.109 in de bijlage. Het grootste effect is zichtbaar naar 
aanleiding van het na afloop van de voorstelling nog iets drinken en/of napraten. De bezoekers 
die nog even nazitten, geven in veel hogere mate aan de voorstelling in de foyer of het 
theatercafé nog even goed op zich te kunnen laten inwerken (verschil van maar liefst 2,02). 
Enerzijds is dit logisch, bezoekers die niet nablijven hebben minder de tijd genomen direct na 
afloop de voorstelling op zich te laten inwerken, maar anderzijds geven de bezoekers die wel 
nog even nablijven aan daadwerkelijk bezig te zijn met de verwerking van de voorstelling. De 
‘nazitters’ spreken namelijk meer met medebezoekers (verschil van 0,48) en de gevoerde 
                                                 

51 Het betreft de stellingen ‘in de foyer was ik helemaal in de stemming voor de voorstelling’ en ‘vlak voordat ik de zaal 
inging keek ik met spanning uit naar de voorstelling’. 
52 Het betreft de stelling ‘ik heb in de foyer en de andere publieksruimten veel gesproken met medebezoekers’.  
53 Het betreft de stellingen ‘de gesprekken die ik voerde gingen vooral over de voorstelling’ en ‘in de foyer of het 
theatercafé kon ik na afloop de voorstelling nog even goed op me laten inwerken’. 
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gesprekken gaan in hogere mate over de voorstelling dan bij de ‘niet-nazitters’ (verschil van 
0,49). Niet geheel onverwacht is de sociale interactie van de ‘nazitters’ dus inderdaad 
verhoogd ten opzichte van de ‘niet-nazitters’. Uit tabel 6.109 blijkt verder dat het na afloop 
napraten samenhangt met in de stemming zijn voor de voorstelling (met een verschil van 0,23).  
Ook het bezoek aan een inleiding (of nabespreking) verhoogt de mate waarin met 
medebezoekers wordt gesproken (verschil van 0,14),54 en de gevoerde gesprekken zijn ook in 
dit geval vaker gerelateerd aan de voorstelling (verschil van 0,19). Daarnaast is de 
opgebouwde spanning vlak voordat men de zaal ingaat het hoogst onder bezoekers die een 
inleiding hebben bezocht (4,76) en ligt deze 0,17 hoger dan onder bezoekers die geen inleiding 
hebben bezocht.  
De bezoekers die voorafgaand aan de voorstelling iets drinken spreken eveneens iets meer met 
medebezoekers.55 Ook het in de stemming zijn voor de voorstelling en de opgebouwde 
spanning vlak voordat men de zaal betreedt ligt in deze groep iets hoger dan onder het publiek 
dat niet van te voren iets in het theater heeft gedronken (verschillen van respectievelijk 0,12 en 
0,11). Daarnaast blijkt dat het publiek dat vooraf wel ter plaatse iets heeft gedronken de 
voorstelling na afloop in iets hogere mate op zich in heeft kunnen laten werken (verschillen 
van 0,15). Dit geldt eveneens voor bezoekers die in het theater hebben gegeten (verschil van 
0,42). In paragraaf 6.10.2 werd al geopperd dat dit te maken kan hebben met een vroeg ingezet 
proces van theatrical framing dat mogelijk doorwerkt na afloop van de voorstelling. Uit tabel 
6.109 blijkt tot slot dat eten in het theater, een grotere kans geeft om in de stemming te raken 
voor de voorstelling (met een verschil van 0,29).  
 

6.10.4 conclusie 
In paragraaf 6.10.1 is het gebruik van aanvullende diensten in beeld gebracht. Hieruit kwam 
naar voren dat het bezoek aan een inleiding en het dineren in het theater (logischerwijze) 

                                                 

54 Alhoewel dit verschil op een significantieniveau van 95% ligt, wat gezien de grote steekproef te laag is om van een 
werkelijk significant verschil te spreken. 
55 Ook dit verschil ligt echter op een significantieniveau van 95%. 
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samenhangt met het nuttigen van een drankje voorafgaand aan de voorstelling. Daarbuiten 
blijkt er echter geen samenhang tussen het gebruik van aanvullende diensten te bestaan. Dit 
betekent eveneens dat het de moeite waard is om het publiek te stimuleren om zowel 
voorafgaand als na afloop van de voorstelling meer tijd in het theatergebouw door te brengen. 
Publiek dat voor aanvang van de voorstelling meer tijd in het theater besteedt, laat dat namelijk 
niet ten koste gaan van een drankje en een gesprek na afloop. In paragraaf 6.10.2 kwam naar 
voren dat het gebruik van alle (in dit onderzoek besproken) aanvullende diensten en dus de 
extra in het theatergebouw doorgebrachte tijd, positief samenhangt met de waardering voor de 
avond als geheel. Het vooraf aan de voorstelling nuttigen van een drankje en de nazit na 
afloop, hebben bovendien een positief effect op het oordeel over de voorstelling. Dit wijst in 
de richting van het belang van sociale interactie voor de waardering voor de avond als geheel 
en de voorstelling op zich. Er werd geopperd dat het effect via theatrical framing en de 
verwerking van de voorstelling binnen de context van het theater zou kunnen verlopen.  
In paragraaf 6.10.3 bleek de sociale interactie van de ‘nazitters’ inderdaad verhoogd ten 
opzichte van de ‘niet-nazitters’. Daarnaast bleek het bezoek aan een inleiding een positief 
effect op sociale interactie en het proces van theatrical framing te hebben. Ook het dineren in 
het theater en het voorafgaand aan de voorstelling iets drinken bleek van invloed op het proces 
van theatrical framing. Daarmee is steun gevonden voor de hypothese dat sociale interactie het 
proces van theatrical framing en de reflectie op de voorstelling ondersteunt en dus ook via 
deze weg het oordeel over de voorstelling en de avond als geheel kan beïnvloeden.  
 

6.11 De invloed van het belevenisgebouw op de theatrale ervaring 
In paragraaf 6.9 is gebleken dat er verschillen bestaan in de manier waarop het proces van 
theatrical framing en een dubbel theaterbewustzijn in de twee categorieën theaters tot stand 
komen. Bovendien bleek dat het effect van de belevenisgebouwen per productie anders uit kan 
pakken. In deze paragraaf wordt nagegaan of de verschillen in het proces van theatrical 
framing en het dubbel theaterbewustzijn ook zijn doorwerking heeft in verschillen in de 
beleving van de voorstelling en de waarden die daarbij worden gerealiseerd. In paragraaf 
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6.11.1 komen de thematische, dramatische, theatrale en communicatieve dimensie aan bod. In 
paragraaf 6.11.2 wordt ingegaan op verschillen in waarden die tot stand zijn gekomen bij de 
ervaring van de voorstelling alsook bij de intensiteit van de opgedane ervaring en gerealiseerde 
waarden. Ten slotte gaat paragraaf 6.11.3 zowel in op het oordeel van de respondenten in 
relatie tot de verwachting vooraf als op de mate waarin er verwerking van de voorstelling bij 
de recipiënten heeft plaatsgevonden. 
 

6.11.1 de thematische, dramatische, theatrale en communicatieve dimensie 
Bij De Stille Kracht doen zich verschillen voor tussen de twee categorieën theatergebouwen in 
de thematische en dramatische dimensie waarbij De Stille Kracht nadeel blijkt te ondervinden 
in de belevenistheaters. Het publiek van De Stille Kracht voelde zich in de belevenistheaters 
minder aangesproken door de manier waarop het thema werd behandeld (met een verschil van 
0,18),56 zo toont tabel 6.110 in de bijlage. Daarnaast vond dit publiek in de belevenistheaters 
de voorstelling nog minder meeslepend dan in de controlegroep al het geval was (opnieuw met 
verschil van 0,18 zie tabel 6.111 in de bijlage). Wat de theatrale dimensie betreft, blijkt het 
publiek in de belevenistheaters minder geraakt te zijn door de speelwijze van de acteurs, en 
ervaart het het gedrag van de personages en de lichaamstaal van de acteurs als minder boeiend 
dan het publiek in de controlegroep. Het gaat nu om verschillen van respectievelijk 0,19, 0,21 
en 0,19, zo is af te lezen uit tabel 6.112 (in de bijlage).57 In de communicatieve dimensie in de 
ervaring van de voorstelling scoort De Stille Kracht zelfs op alle stellingen significant lager in 
de belevenistheaters dan in de controlegroep. Tabel 6.113 (in de bijlage) toont dat de 
gemiddelden op ‘ik voelde zelf fysiek de spanning die de acteurs overbrachten’, ‘ik had het 
gevoel dat ik echt door de acteurs werd aangesproken’ en ‚ik had het gevoel dat ik ‘contact 

                                                 

56 Dit verschil in het geval van De Stille Kracht kwam naar voren in De Harmonie en Schouwburg het Park en niet in 
Castellum. 
57 Ook deze verschillen worden veroorzaakt door De Harmonie en Schouwburg het Park en niet door Castellum. 
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had’ met de acteurs‛ respectievelijk 0,28, 0,19 en 0,20 lager liggen in de groep 
belevenistheaters dan in de controlegroep.58  
Kentering van een huwelijk wordt juist hoger gewaardeerd in de belevenistheaters. Ten eerste 
wordt de scenografie mooier gevonden dan in de controlegroep (verschil 0,18). Daarnaast is 
het publiek in de belevenistheaters sterker geraakt door de speelwijze van de acteurs (verschil 
0,13) en in hogere mate onder de indruk van de manier waarop de acteurs de ruimte gebruiken 
(verschil 0,14), zoals uit tabel 6.112 is af te lezen.59 Tevens ligt het gemiddelde op de stelling 
‘ik voelde zelf fysiek de spanning die de acteurs overbrachten’ in de belevenistheaters 0,21 
hoger dan in de controlegroep (zie tabel 6.113).60 
Voor Jeanne d’Arc geldt dat er zich geen verschillen voordoen in de ervaring van de 
thematische, dramatische of theatrale dimensie tussen de twee categorieën gebouwen. Er doet 
zich echter wel een verschil voor in de communicatieve dimensie: het publiek in de 
belevenistheaters heeft sterker het gevoel dat het echt door de acteurs wordt aangesproken, met 
een verschil van 0,24 ten opzichte van de controlegroep (zie tabel 6.113).  
De belevenistheaters hebben een positieve invloed op de ervaring van Myrrh and Cinnamon in 
de thematische en theatrale dimensie. Het publiek van Myrrh and Cinnamon voelde zich in de 
belevenistheaters meer aangesproken door de manier waarop de thema’s tot uiting werden 
gebracht (met een verschil van 0,50) dan in de theaters uit de controlegroep, zo toont tabel 
6.209. Daarnaast wordt ook de scenografie in de belevenistheaters hoger gewaardeerd dan in 
de controlegroep. In de groep belevenistheaters wordt de scenografie zowel mooier gevonden 
(met een verschil van 0,47) als beter passend bij de thema’s (met een verschil van 0,43 zie 
tabel 6.112). 

                                                 

58 Ook deze verschillen worden in eerste instantie veroorzaakt door De Harmonie en Schouwburg het Park en in mindere 
mate door Castellum. 
59 Deze laatste twee verschillen worden in eerste instantie veroorzaakt door Castellum en Schouwburg het Park en in 
mindere mate door De Harmonie. 
60 Deze verschillen worden echter volledig veroorzaakt door Castellum en Schouwburg het Park en niet door De 
Harmonie. 
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Opvallend genoeg doen zich bij Heads or Tales in geen van de dimensies verschillen voor 
tussen de ervaringen die worden opgedaan in de twee categorieën theatergebouwen.  
In de thematische dimensie bestaan er geen significante verschillen tussen de twee categorieën 
theatergebouwen in de mate waarin het thema of de thema’s aanspreken. Het is aannemelijk 
dat de theaterbezoeker voorafgaand aan het bezoek kennis neemt van het thema of de thema’s 
en de interesse in het thema mee laat wegen in het besluit om de voorstelling te bezoeken. De 
gewekte interesse in het thema staat los van receptieomstandigheden, waardoor het gebouw 
hierop geen invloed zal hebben. De manier waarop het thema wordt behandeld of tot uiting 
wordt gebracht, is wel afhankelijk van de uitvoering en de gecreëerde receptieomstandigheden, 
waardoor het gebouw hierop wel van invloed kan zijn (zie de resultaten bij De Stille Kracht en 
Myrrh and Cinnamon). 
In de dramatische dimensie is slechts één verschil waarneembaar. Het geconstateerde verschil 
betrof De Stille Kracht en heeft te maken met de meeslependheid van het verhaal. De overige 
elementen in de dramatische dimensie werden in beide categorieën gebouwen hetzelfde 
ervaren. Zo zijn er geen significante verschillen waar te nemen tussen de twee categorieën 
theatergebouwen in de mate waarin men aangesproken werd door wendingen in het verhaal 
(bij toneel) of ontwikkelingen in de choreografie (bij dans), of in het gevoel dat de voorstelling 
een bevredigend einde had (zie tabel 6.111 in de bijlage).  
Wat de theatrale en de communicatieve dimensie betreft, zijn er meer verschillen tussen de 
twee categorieën gebouwen te ontdekken. Zo bestaan er voor geen van de producties 
significante verschillen tussen de twee categorieën op de stelling ‘ik vond dat er goed werd 
geacteerd’, respectievelijk ‘ik vond dat er goed werd gedanst’. Dit is een opvallend gegeven 
aangezien voor vrijwel alle overige stellingen in de theatrale dimensie wel significante 
verschillen te zien zijn. Kennelijk is de beoordeling van de kwaliteit van de techniek van de 
acteurs of dansers ‘immuun’ voor de invloed van omgevingsvariabelen.  
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6.11.2 gerealiseerde waarden en de intensiteit van de opgedane ervaring en 
gerealiseerde waarden 

In 6.8.5 werden de gemiddelden op mogelijk gerealiseerde waarden en de intensiteit van de 
opgedane ervaring en gerealiseerde waarden per productie getoond (zie tabel 6.96, tabel 6.97 
en tabel 6.98). Het meest opvallend was dat er aan De Stille Kracht nauwelijks tot geen 
waarden aan de voorstelling werden ontleend, behalve dan dat de voorstelling als ‘een fijne 
ontspanning’ en in lichte mate als ‘verrassend’ werd beschouwd. De voorstelling bleek zelfs 
niets aan de eigen ervaringen van het publiek te hebben toegevoegd. Tabel 6.114 en tabel 
6.115 in de bijlagen tonen de gemiddelden en de verschillen in de gemiddelden op mogelijk 
gerealiseerde waarden tussen de categorie belevenistheaters en de controlegroep. In tabel 6.116 
(in de bijlage) zijn de verschillen in de intensiteit van de ervaring af te lezen. Uit tabel 6.114 is 
af te lezen dat het publiek in de belevenistheaters De Stille Kracht in mindere mate 
‘inspirerend’, ‘confronterend’, en ‘ontroerend’ vindt (met verschillen van 0,18, 0,24 en 0,21), 
en juist in hogere mate als ‘saai’ beschouwt (met een verschil van 0,17).61 Daarnaast toont 
tabel 6.115 dat in de belevenistheaters De Stille Kracht het publiek nog minder inzicht in het 
menselijk bestaan heeft geboden (met een verschil van 0,18). Ook heeft de voorstelling in deze 
theaters nog minder indruk gemaakt op het publiek en het publiek nog minder geraakt dan in 
de controlegroep, zie tabel 6.116. Het gaat daarbij om verschillen van 0,30 en 0,25. Bovendien 
lag het gemiddelde op de stelling ‘de voorstelling heeft niets toegevoegd aan mijn eigen 
ervaringen’ in de groep belevenistheaters 0,20 hoger dan in de controlegroep.62  
 
Het publiek van Myrrh and Cinnamon daarentegen vindt de voorstelling in de groep 
belevenistheaters minder ‘moeilijk’ en minder ‘saai’ (met een verschil van respectievelijk 0,42 
en 0,48), maar juist in hogere mate ‘ontroerend’, ‘een fijne ontspanning’ en ‘vermakelijk’. Het 
gaat om verschillen van respectievelijk 0,40, 0,42 en 0,45 (zie tabel 6.114). Tabel 6.115 laat 
                                                 

61 Deze verschillen worden (met uitzondering van ‘ontroerend’) veroorzaakt door De Harmonie en Schouwburg het Park, 
en niet zozeer door Castellum. 
62 Ook voor deze verschillen geldt dat ze veroorzaakt worden door De Harmonie en Schouwburg het Park en niet zozeer 
door Castellum. 
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bovendien zien dat onder het publiek van Myrrh and Cinnamon de herkenning in getoonde 
emoties veel sterker aanwezig is in de belevenistheaters dan in de controlegroep, met een 
verschil van maar liefst 0,66. 
Ook het publiek van Jeanne d’Arc is in de belevenistheaters sterker in staat om positieve 
waarden aan de voorstelling te ontlenen: het ontleent in hogere mate een alternatieve visie op 
het eigen leven (verschil 0,21) en een andere kijk op dingen (verschil 0,27) dan het publiek in 
de controlegroep. Bovendien is de herkenning in getoonde emoties onder het publiek in de 
belevenistheaters groter en identificeert het publiek zich sterker met een of meer personages 
dan het publiek in de controlegroep (met een verschil van respectievelijk 0,23 en 0,27), zoals 
getoond wordt in tabel 6.115.    
In paragraaf 6.8.5 bleek dat Kentering van een huwelijk enigszins het wereldbeeld van het 
publiek bevestigde. Tabel 6.115 laat echter zien dat deze bevestiging in mindere mate plaats 
vindt onder het publiek in de groep belevenistheaters met een verschil van 0,20 ten opzichte 
van de controlegroep.  
 

6.11.3 verwachtingen over en verwerking van de voorstelling 
De eerste rij in tabel 6.117 toont het oordeel over de voorstelling ten opzichte van de 
verwachting die het publiek van te voren van de voorstelling had. Voor de meeste producties 
geldt dat de voorstelling de verwachting overtrof, maar ook nu vormt De Stille Kracht de 
uitzondering: deze voorstelling kon niet aan de verwachtingen van het publiek voldoen. Heads 
or Tales daarentegen overtrof in hoge mate de verwachting.  
Tabel 6.117 toont daarnaast de mate waarin de bezoeker de dag(en) na de voorstelling nog 
heeft teruggedacht aan de voorstelling of met anderen over de voorstelling heeft gesproken. 
Deze variabelen gelden als indicatoren voor de mate waarin de voorstelling de bezoeker nog 
heeft beziggehouden (verwerking). Aan alle producties is in de dagen na de voorstelling 
teruggedacht en is met anderen over de voorstelling gesproken, maar ook nu blijkt Heads or 
Tales de meeste indruk te hebben gemaakt: de bezoekers van deze voorstelling hebben het 
meest teruggedacht aan de voorstelling (4,57) en het meest over de voorstelling gesproken 
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(4,52). Bezoekers van De Stille Kracht daarentegen hebben relatief weinig aan de voorstelling 
teruggedacht (3,85) en ook in mindere mate met anderen over de voorstelling gesproken 
(4,01).  
 
Tabel 6.117: Oordeel ten opzichte van verwachting en verwerking, gemiddelden  
 
 Stille Jeanne  Myrrh  Kentering Heads  totaal 
ik vond de voorstelling 
beter dan ik van te voren 
had verwacht 

3,28 3,78 3,85 3,89 4,18 3,71 

ik heb de dag(en) na de 
voorstelling nog 
teruggedacht aan de 
voorstelling 

3,85 4,26 4,22 4,33 4,57 4,19 

ik heb de dag(en) na de 
voorstelling met anderen 
over de voorstelling 
gesproken 

4,01 4,23 4,03 4,33 4,52 4,22 

Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Niet vet= significant onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 

 
Bij vergelijking tussen de twee categorieën theaters blijkt dat het publiek van De Stille Kracht 
in de belevenistheaters nog sterker teleurgesteld was in de voorstelling dan het publiek in de 
controlegroep, met een significant verschil van 0,27 (zie tabel 6.118). Voor Kentering van een 
huwelijk daarentegen hebben de belevenistheaters een licht positief effect gehad op de 
verwerking: het publiek uit de groep belevenistheaters heeft iets meer teruggedacht aan de 
voorstelling dan het publiek uit de controlegroep (significant verschil van 0,17). Voor geen van 
de voorstellingen bestaat er een significant effect van de belevenistheaters op de mate waarin 
het publiek in de dagen na de voorstelling met anderen over de voorstelling heeft gesproken. 
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Tabel 6.118: Verschillen tussen belevenistheaters en controlegroep op verwerking en 
oordeel ten opzichte van verwachting, gemiddelden 
 
  n belevenis-

theaters 
n controle-

groep 
verschil in 
gemiddelde 

ik vond de voorstelling 
beter dan ik van te voren 
had verwacht 

Stille Kracht 590 3,13 721 3,40 -0,27 
Kentering  521 3,90 594 3,89 0,01 
Jeanne d’Arc 401 3,86 268 3,65 0,21 
Heads or Tales 358 4,22 229 4,12 0,10 
Myrrh  88 4,00 100 3,71 0,29 

ik heb de dag(en) na de 
voorstelling nog 
teruggedacht aan de 
voorstelling 

Stille Kracht 595 3,76 718 3,93 -0,17 
Kentering  514 4,42 604 4,25 0,17* 
Jeanne d’Arc 401 4,30 264 4,19 0,11 
Heads or Tales 359 4,56 229 4,59 -0,03 
Myrrh  86 4,34 99 4,11 0,23 

ik heb de dag(en) na de 
voorstelling met anderen 
over de voorstelling 
gesproken 

Stille Kracht 597 3,93 717 4,07 -0,14 
Kentering  515 4,35 603 4,31 0,04 
Jeanne d’Arc 401 4,26 264 4,19 0,07 
Heads or Tales 358 4,61 227 4,37 0,24 
Myrrh  85 4,24 99 3,86 0,38 

Vet= significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Niet vet= significant onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
*= significantie ligt op 0,05 niveau (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 

 
6.11.4 conclusie 

Zoals gezegd kon in paragraaf 6.8.5 worden geconcludeerd dat de verschillende dimensies in 
de theatrale ervaring bij De Stille Kracht duidelijk minder positief werden beleefd dan bij 
andere producties. De resultaten in de communicatieve dimensie lieten zien dat er nauwelijks 
iets van wat er op het toneel had plaatsgevonden op de zaal was overgebracht. Uit paragraaf 
6.11.1 blijkt dat de gemiddelden uit alle dimensies op een flink aantal elementen lager liggen 
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in de belevenistheaters dan in de controlegroep. De resultaten uit paragraaf 6.11.2 aangaande 
de mogelijk gerealiseerde waarden liggen in deze lijn van bevindingen. Het publiek ontleende 
al nauwelijks tot geen waarden aan de voorstelling, maar de gemiddelden liggen in de 
belevenistheaters nog lager dan in de controlegroep. De Stille Kracht heeft het publiek in de 
belevenistheaters zelfs nog minder geraakt en heeft in deze groep theaters nog minder indruk 
gemaakt dan in de controlegroep. De voorstelling heeft in nog sterkere mate dan in de 
controlegroep niets toegevoegd aan de eigen ervaringen van het publiek. Dientengevolge is het 
publiek in de belevenistheaters ook nog sterker in de voorstelling teleurgesteld dan het publiek 
in de controlegroep. Dit beeld is heel consistent. Gevolg is dat ook de teleurstelling over de 
voorstelling onder het publiek in de groep belevenistheaters groter is dan in de controlegroep 
(zie paragraaf 6.11.3). Het lijkt er dus op dat de zwakte van de voorstelling versterkt wordt 
beleefd in de belevenistheaters.  
 
Het tegenovergestelde effect doet zich voor bij Myrrh and Cinnamon, Kentering van een 
huwelijk en Jeanne d’Arc. Bij deze producties wordt een aantal elementen in de voorstelling in 
sterkere mate positief ervaren in de groep belevenistheaters. Myrrh and Cinnamon ondervindt 
voordeel in de thematische en theatrale dimensie. Kentering van een huwelijk wordt hoger 
gewaardeerd op elementen in de theatrale en communicatieve dimensie. Bij Jeanne d’Arc is 
een positief verschil in de communicatieve dimensie waar te nemen, opnieuw ten voordele van 
de groep belevenistheaters. Uit 6.11.2 bleek bovendien dat het publiek in de groep 
belevenistheaters in hogere mate positieve waarden ontleende aan Myrrh and Cinnamon en 
Jeanne d’Arc. Bij Kentering van een huwelijk trad de bevestiging van het wereldbeeld van het 
publiek in mindere mate op in de belevenistheaters, wat wijst op een sterkere uitdaging van 
bestaande referentiekaders. De belevenistheaters hebben daarnaast een licht positief effect 
gehad op de mate waarin het publiek van Kentering van een huwelijk in de dagen volgend op 
het theaterbezoek nog aan de voorstelling heeft gedacht.  
 



M.L. Wilders                                   Hoofdstuk 6                              De resultaten van het publieksonderzoek 

 385 

Opvallend genoeg deden zich bij Heads or Tales in geen van de dimensies verschillen voor 
tussen de ervaringen die werden opgedaan in de twee categorieën theatergebouwen. Ook 
bestonden er geen verschillen in de gemiddelden van gerealiseerde waarden tussen de twee 
categorieën theatergebouwen of in de intensiteit van de ervaring. Een mogelijke verklaring is 
de sterke absorptie in de voorstelling (zie paragraaf 6.9.2), waardoor de eventuele invloed van 
omgevingsvariabelen wordt opgeheven. Deze hypothese wordt ondersteund door resultaten uit 
paragraaf 6.11.3: onder het publiek van Heads or Tales vindt de hoogste mate van verwerking 
plaats, wat aangeeft dat de voorstelling diepe indruk heeft gemaakt en stof geeft tot reflectie. 
Ook nu zijn er overigens geen verschillen tussen het publiek in de groep belevenistheaters en 
de controlegroep. Als nog eens wordt gekeken naar de resultaten in paragraaf 6.9.1 blijkt 
bovendien dat een aantal effecten in het proces van theatrical framing dat wel aanwezig is bij 
de overige producties, bij Heads or Tales niet (significant) bestaat. Ten eerste is het gevoel dat 
elke ruimte in het gebouw een nieuwe verrassing zou kunnen brengen significant sterker 
aanwezig onder het publiek van alle producties in de belevenistheaters, Heads or Tales 
uitgezonderd. Ten tweede is het gevoel dat men in de foyer afgesloten is van de wereld buiten 
het theater, significant minder sterk aanwezig onder het publiek van alle producties in de 
belevenistheaters, behalve bij Heads or Tales. Ten slotte blijkt dat men in de belevenistheaters 
na afloop de voorstelling minder goed op zich kon laten inwerken in de foyer of het 
theatercafé. Dit effect doet zich opnieuw voor onder het publiek van alle producties,63 maar 
niet bij Heads or Tales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

63 Dit verschil tussen de groep belevenistheaters en de controlegroep is in het geval van Myrrh and Cinnamon wel 
aanwezig (-0,42), maar is niet significant. 
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CONCLUSIE  
   
In deze studie stond de vraag naar de invloed van de architectuur van het theatergebouw op de 
theaterervaring centraal. De hoofdvraag viel uiteen in drie deelvragen: 

1. Is er aantoonbaar invloed van de architectuur van het theatergebouw op de 
theaterervaring? 

2. Waaruit bestaat de (eventuele) invloed van de architectuur van het theatergebouw op de 
theaterervaring? 

3. Hoe komt de (eventuele) invloed van de architectuur van het theatergebouw op de 
theaterervaring tot stand? 

 
Aan de hand van publieksonderzoek is getracht deze vragen te beantwoorden. Het 
publieksonderzoek werd uitgevoerd bij voorstellingen van drie toneel- en twee dansproducties 
in twee verschillende categorieën theatergebouwen: aan de ene kant zogenoemde 
‘belevenistheaters’, aan de andere kant een controlegroep met theaters die op grond van hun 
architectonische kenmerken niet als belevenistheater konden worden gekarakteriseerd. Daarbij 
geldt dat alle acht theatergebouwen die deel uitmaakten van het onderzoek, vanaf hun realisatie 
hebben gefunctioneerd als theater. Gebouwen die later deze functie toegewezen hebben 
gekregen of zogenoemde found spaces zijn buiten beschouwing gelaten.  
Voorbereidend op het publieksonderzoek vond een theoretische verkenning van het onderwerp 
plaats. Deze verkenning heeft geleid tot een theoretisch model van de invloed van de 
architectuur van het theatergebouw op de theaterervaring. De afbakening van de theatrale 
ervaring en de theaterervaring maakten onderdeel uit van dit model, waarbij onder de theatrale 
ervaring de theatrale communicatie tussen podiumkunstenaar(s) en recipiënt(en) binnen een 
communicatief frame werd verstaan, terwijl met de theaterervaring het theaterbezoek als 
geheel werd aangeduid: de ervaring van het bezoek vanaf de aankomst op de locatie van het 
theatergebouw tot het verlaten van het gebouw na afloop van de voorstelling en alles wat zich 
in de tussentijd afspeelt.  
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Met het gemaakte onderscheid tussen de theaterervaring en de theatrale ervaring viel deelvraag 
1 in feite uiteen in drie sub-deelvragen: 
1a Is er invloed van de architectuur van het theatergebouw op de theaterervaring? 
1b Is er invloed van de architectuur van het theatergebouw op de theatrale ervaring? 
1c Hoe verhouden de eventuele invloed van het theatergebouw op de theaterervaring en   
            de eventuele invloed van het theatergebouw op de theatrale ervaring zich tot elkaar? 
 
Ook in de beantwoording van deelvraag 2 is onderscheid gemaakt tussen theaterervaring en  
theatrale ervaring:  
2a Waaruit bestaat de (eventuele) invloed van de architectuur van het theatergebouw op de  
            theaterervaring?  
2b Waaruit bestaat de (eventuele) invloed van de architectuur van het theatergebouw op de 

theatrale ervaring? 
 
Bovengenoemd theoretisch model dat werd gepresenteerd in hoofdstuk 4, vormde de basis 
voor een operationeel model, dat in hetzelfde hoofdstuk uiteen werd gezet. Er is antwoord 
verkregen op de onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen door de elementen en hun 
onderlinge relaties in het operationele model te onderzoeken.  
Als belangrijkste graadmeter voor de invloed van het theatergebouw op de theaterervaring is 
het oordeel over de theaterervaring (het bezoek als geheel) genomen. Daarnaast zijn het 
oordeel over de voorstelling en het oordeel over het theatergebouw in het model opgenomen. 
Deelvraag 1 is beantwoord door te bepalen welke rol het oordeel over de voorstelling 
respectievelijk het oordeel over het gebouw speelt in het oordeel over het bezoek als geheel. 
Deze relaties zijn vetgedrukt in onderstaand model. 
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Figuur 7.1: Invloed van het oordeel over het theatergebouw op het oordeel over de 
theaterervaring en de theatrale ervaring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het oordeel over het theatergebouw blijkt tussen 6,9% en 14,5% van de variantie in het 
oordeel over de avond als geheel te verklaren. Dat betekent dat het theatergebouw wel degelijk 
aantoonbaar van invloed is op het oordeel over het bezoek als geheel (deelvraag 1a), alhoewel 
in beperkte mate. Het oordeel over de voorstelling zelf verklaart maar liefst 67,6% van de 
variantie in het oordeel over de avond als geheel. Er bestaat dus, zoals verwacht, een duidelijke 
relatie tussen de waardering voor de voorstelling en het oordeel over het bezoek als geheel. 
Gezamenlijk verklaren het oordeel over de voorstelling en het oordeel over het theatergebouw 
74,5% van de variantie in het oordeel over de avond als geheel. Dit getal ligt niet hoger 
doordat ook het oordeel over de voorstelling en het oordeel over het theatergebouw zijn 
gecorreleerd. Dit houdt tevens in dat er een significant verband bestaat tussen het oordeel over 
het theatergebouw en het oordeel over de voorstelling (deelvraag 1b), al gaat het slechts om 
een klein verband: 2,0% van de variantie in het oordeel over de voorstelling wordt verklaard 
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door het oordeel over het theatergebouw. Hoewel er dus een aantoonbare invloed bestaat van 
de architectuur van het theatergebouw op de theatrale ervaring, is deze veel kleiner dan de 
invloed van het theatergebouw op het bezoek als geheel. Hiermee is tevens deelvraag 1c 
beantwoord.  
 
Nu gebleken is dat er een aantoonbaar verband bestaat tussen het theatergebouw en zowel de 
theaterervaring als de theatrale ervaring, doet zich de vraag voor waaruit de invloed van de 
architectuur van het theatergebouw bestaat (deelvragen 2a en 2b). Een centraal element in het 
operationele model wordt gevormd door de receptieomstandigheden. Voor de beantwoording 
van deelvraag 2a is een aantal receptieomstandigheden die zich voordoen buiten de duur van 
de voorstelling zelf van belang. Het gebruik van de aanvullende diensten is een belangrijk 
onderdeel van het theaterbezoek en de theatrical event. Er bestaan echter verschillen in de 
mate waarin theaters aanvullende diensten aanbieden. Er kon daarom niet zomaar een 
vergelijking worden gemaakt tussen het effect van aanvullende diensten in belevenisgebouwen 
en niet-belevenisgebouwen. In plaats daarvan is er gekeken naar het effect van aanvullende 
diensten als zodanig. Binnen het theoretisch kader is het sociale aspect van de theatrical event 
benadrukt: de theatrical event is vooral ook een sociale gebeurtenis. Het effect van een aantal 
aanvullende diensten is daarom beoordeeld in het licht van sociale interactie en verwerking 
van de voorstelling binnen de context van het theater.  
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Figuur 7.2: Invloed van het gebruik van aanvullende diensten op sociale interactie, 
verwerking, het oordeel over de theaterervaring en de theatrale ervaring.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bezoek aan een inleiding (of nabespreking) en het vooraf aan de voorstelling iets drinken, 
evenals de nazit, verhogen de sociale interactie tussen bezoekers, een belangrijke extrinsieke 
functie die kan bijdragen aan de totstandkoming van extrinsieke waarden (zie hoofdstuk 3). 
Bovendien ligt de mate van verwerking hoger onder bezoekers die voorafgaand aan de 
voorstelling gebruik maken van horecavoorzieningen door in het theater te eten of een drankje 
te nuttigen en onder bezoekers die na afloop van de voorstelling nog iets drinken en/of 
napraten. Het grootste effect is zichtbaar in deze laatste groep. De mate van sociale interactie 
en verwerking van de voorstelling blijkt bij deze groep veel hoger te liggen dan bij bezoekers 
die direct na afloop van de voorstelling het theater verlaten. Het gebruik van alle (in dit 
onderzoek besproken) aanvullende diensten en dus de extra in het theatergebouw 
doorgebrachte tijd, blijken positief samen te hangen met de waardering voor de avond als 
geheel. Het vooraf aan de voorstelling nuttigen van een drankje en de nazit na afloop, hebben 
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bovendien, zo lijkt het, een positief effect op het oordeel over de voorstelling. Deze resultaten 
zijn een belangrijke aanwijzing dat sociale interactie en de verwerking van de voorstelling 
binnen het theatergebouw samenhangen met een positieve waardering voor de voorstelling op 
zich en de avond als geheel. Met betrekking tot de invloed van het gebouw gaat het er dus 
vooral om of het gebouw (en de organisatie) de mogelijkheid biedt tot het aanbieden van 
aanvullende diensten en of de architectuur van het gebouw de bezoeker uitnodigt om gebruik 
te maken van deze aanvullende diensten.  
 
Met de invloed van het gebruik van aanvullende diensten op het oordeel over de voorstelling 
wordt vooruitgelopen op de invloed van het theatergebouw op de theatrale ervaring, het 
onderwerp van deelvraag 2b. De theatrale ervaring is in beeld gebracht door enerzijds te kijken 
naar de ervaring van de voorstelling en anderzijds naar de output van de theatrale ervaring. De 
ervaring van de voorstelling is gemeten aan de hand van vier dimensies: de thematische, 
dramatische, theatrale en communicatieve dimensie. Om de output van de theatrale ervaring te 
kunnen duiden zijn waarden die mogelijk bij de recipiënten werden gerealiseerd in het 
operationele model opgenomen. Daarnaast is gekeken naar de intensiteit van de ervaring. Met 
de verzamelde gegevens is een vergelijking getrokken tussen belevenisgebouwen en niet-
belevenisgebouwen, waarna kon worden bepaald of er verschillen bestaan in het effect die de 
twee categorieën theatergebouwen hebben op de theatrale ervaring. Dit blijkt inderdaad het 
geval te zijn.  
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Figuur 7.3: Invloed van het theatergebouw op de theatrale ervaring, waarden en 
verwerking.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het algemene beeld is dat de belevenistheaters een positief effect hebben gehad op de theatrale 
ervaring. De producties Kentering van een huwelijk, Jeanne d’Arc en Myrrh and Cinnamon 
werden namelijk in de belevenistheaters positiever beleefd in de verschillende dimensies van 
de voorstelling en tevens kwam een aantal waarden in sterkere mate tot stand in de 
belevenisgebouwen. 
Bij Kentering van een huwelijk deden deze positieve effecten zich voor in de theatrale en 
communicatieve dimensie. Bij de productie Myrrh and Cinnamon hebben de belevenistheaters 
een positieve invloed gehad op de ervaring in de thematische en theatrale dimensie en voor 
Jeanne d’Arc deed zich een verschil voor in de communicatieve dimensie. Het publiek van 
Myrrh and Cinnamon en Jeanne d’Arc was in de belevenistheaters tevens meer in staat om 
positieve waarden aan de voorstelling te ontlenen. Daarnaast vond bij Kentering van een 
huwelijk de bevestiging van het eigen wereldbeeld juist in mindere mate plaats onder het 
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publiek in de groep belevenistheaters dan onder het publiek dat de voorstelling bezocht in de 
theaters uit de controlegroep. Dit betekent dat de voorstelling in de groep belevenistheaters 
meer ruimte heeft gecreëerd om los te komen van bestaande denkbeelden, wat eveneens als een 
positieve waarde kan worden gezien. Daarnaast hebben de belevenistheaters voor Kentering 
van een huwelijk een licht positief effect gehad op de verwerking van de voorstelling in de 
dagen volgend op het theaterbezoek: het publiek uit de groep belevenistheaters heeft iets meer 
teruggedacht aan de voorstelling dan het publiek uit de controlegroep.  
Een opvallend resultaat is dat de productie De Stille Kracht zowel in de ervaring van de 
dimensies als in de realisering van waarden nadeel ondervond in de belevenisgebouwen. Ook 
in de intensiteit van de ervaring heeft de voorstelling in deze theaters minder indruk gemaakt 
op het publiek en het publiek minder geraakt dan in de controlegroep. Bovendien gaf het 
publiek in de belevenistheaters in hogere mate aan dat de voorstelling niets toevoegde aan de 
eigen ervaringen. In lijn van deze bevindingen bleek dat het publiek dat een voorstelling van 
De Stille Kracht had bezocht in een van de belevenistheaters, nog sterker in de voorstelling 
was teleurgesteld dan het publiek in de controlegroep.  
Voor een verklaring van deze resultaten wordt teruggegrepen op de verkregen resultaten over 
de ervaring van de voorstellingen. De beleving van De Stille Kracht bleek nogal af te wijken 
van die van de andere producties. De waardering voor de voorstelling bleef in alle dimensies 
van de voorstelling achter en dientengevolge werden er bij het publiek weinig waarden aan de 
voorstelling ontleend. De intensiteit van de theatrale ervaring lag in vergelijking met de andere 
producties bij De Stille Kracht laag en het publiek van De Stille Kracht gaf zelfs aan dat de 
voorstelling niets aan de eigen ervaringen had toegevoegd. Uit de vergelijking van de 
ervaringen die zijn opgedaan in de belevenistheaters en de controlegroep blijkt de theatrale 
ervaring die werd opgedaan bij De Stille Kracht in de belevenistheaters nog zwakker te zijn. 
Het lijkt er dus op dat de zwakte van de voorstelling versterkt wordt beleefd in de 
belevenistheaters. Hieruit kan geconcludeerd worden dat belevenistheaters het effect van de 
voorstelling uitvergroten: sterke ervaringen worden versterkt en zwakke ervaringen worden 
nog zwakker. 
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Heads or Tales vormde echter de uitzondering op deze regel. Hoewel deze productie een 
sterke theatrale ervaring bij het publiek teweegbracht, bleek opvallend genoeg het 
theatergebouw niet van invloed te zijn op de theatrale ervaring: in geen van de dimensies 
deden zich verschillen voor tussen de ervaringen die werden opgedaan in de twee categorieën 
theatergebouwen of de waarden die werden gerealiseerd. Een mogelijke verklaring is de hoge 
mate van absorptie in de voorstelling (sterker dan bij de andere producties), waardoor de 
eventuele invloed van omgevingsvariabelen en dus ook het gebouw, wordt opgeheven of sterk 
verminderd. In de bespreking van de conclusies van deelvraag 3 wordt nader ingegaan op deze 
mogelijke verklaring voor dit resultaat. 
 
Voor de beantwoording van de derde deelvraag (Hoe komt de invloed van de architectuur van 
het theatergebouw op de theaterervaring tot stand?) wordt ingegaan op de processen van  
theatrical framing en dubbel theaterbewustzijn. Voor beide processen is nagegaan wat hun rol 
zou kunnen zijn bij de invloed van het gebouw op de theaterervaring. Het communicatieve 
karakter van het gebouw, het verrassingselement en ‘het spel van onthulling en verborgen zijn’ 
zijn belangrijke architectonische aspecten die bijdragen aan het in gang zetten van een proces 
van theatrical framing. In de categorie belevenistheaters werden deze aspecten sterker herkend 
dan in de controlegroep, wat inhoudt dat het proces van theatrical framing op deze punten 
sterker plaatsvond in de belevenistheaters. Daartegenover staat dat in de groep 
belevenistheaters het gevoel afgesloten te zijn van de wereld buiten het theater, ook een 
belangrijk onderdeel van het proces, minder sterk werd beleefd dan in de theaters in de 
controlegroep. De verklaring voor dit verschil tussen de belevenistheaters en de controlegroep 
kan gezocht worden in de glazen gevels van de belevenistheaters, die een sterker contact met 
de buitenwereld handhaven, wat het proces van theatrical framing verzwakt. Bij bovenstaande 
architectonische aspecten deden zich nergens verschillen voor tussen de producties. Anders 
was dit bij de mate waarin het publiek in de foyer in de stemming voor de voorstelling was. 
Het publiek van De Stille Kracht ondervond op dit punt nadeel in de groep belevenistheaters: 
hier was het publiek in de foyer minder in de stemming voor de voorstelling dan het publiek in 
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de controlegroep. Dit terwijl hetzelfde publiek wel gewoon met spanning had uitgekeken naar 
de voorstelling. De verklaring voor dit effect ligt opnieuw in de zwakke theatrale ervaring die 
werd opgedaan bij De Stille Kracht. Het open karakter van de foyer in de belevenistheaters 
heeft de gerichtheid op de voorstelling gedurende de pauzes niet weten te behouden, waardoor 
men in de pauze niet (meer) in de stemming voor de voorstelling was. Omdat dit verschil zich 
alleen voordeed bij De Stille Kracht lijkt het om een effect van de belevenistheaters te gaan dat 
alleen optreedt bij een ‘minder goede’ voorstelling. De overige voorstellingen waren door hun 
sterke theatrale ervaringen bestand tegen de transparantie van de foyer, waardoor daar het 
proces van theatrical framing in de pauzes niet op een nadelige manier werd doorbroken.  
 

Figuur 7.4: Invloed van het theatergebouw op processen van theatrical framing en dubbel 
theaterbewustzijn.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met betrekking tot het dubbel theaterbewustzijn tijdens de voorstelling bleek dat het publiek 
van Myrrh and Cinnamon, Jeanne d’Arc en Kentering van een huwelijk in de groep 
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belevenistheaters sterker werd opgenomen in de voorstelling dan in de theaters in de 
controlegroep. Bij De Stille Kracht deed zich echter het tegenovergestelde effect voor. Hier lag 
de mate van absorptie in de voorstelling lager in de belevenistheaters. Overeenkomstig dit 
verlaagde absorptieniveau van het publiek van De Stille Kracht in de belevenistheaters, bleek 
de concentratie op de voorstelling van dit publiek ook lager te liggen dan het publiek van De 
Stille Kracht in de controlegroep.  
De verklaring voor de verschillen in de bevindingen tussen De Stille Kracht enerzijds en 
Myrrh and Cinnamon, Kentering van een huwelijk en Jeanne d’Arc anderzijds, wordt wederom 
gezocht in de relatief zwakke theatrale ervaring die De Stille Kracht opleverde, ten opzichte 
van de sterke ervaringen die bij de andere producties werden opgedaan. Doordat De Stille 
Kracht niet in staat was de volledige aandacht van de recipiënt op te eisen, hebben andere 
prikkels die door de belevenistheaters worden afgegeven meer invloed gehad. Hierboven is al 
besproken dat het publiek van De Stille Kracht in de groep belevenistheaters minder in de 
stemming van de voorstelling was dan in de controlegroep, wat het gegrepen worden door de 
voorstelling nog verder bemoeilijkt kan hebben. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de 
werking van een verminderde theatrical framing en een zwakke theatrale ervaring elkaar 
kunnen versterken, met een een verlaagd absorptieniveau in de voorstelling als resultaat. Bij de 
sterkere theatrale ervaringen bevordert het belevenistheater juist het proces van theatrical 
framing en de mate van absorptie in de voorstelling, met een hogere waardering van de 
voorstelling op verschillende dimensies in de ervaring en een versterkte totstandkoming van 
bepaalde waarden tot resultaat.  
 
Een mogelijke verklaring voor het resultaat dat er zich geen verschillen voordeden tussen de 
theatrale ervaringen van Heads or Tales in de belevenistheaters en de controlegroep, zoals in 
de bespreking van deelvraag 2b aan de orde is gekomen, is de sterke mate van absorptie in de 
voorstelling van Heads or Tales, waardoor de invloed van het gebouw werd opgeheven of 
verminderd. Deze verklaring vindt steun in het resultaat dat onder het publiek van Heads or 
Tales de dag(en) na de voorstelling de hoogste mate van verwerking plaats vond, wat aangeeft 
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dat de voorstelling diepe indruk heeft gemaakt en veel aanleiding gaf tot reflectie. Een aantal 
effecten in het proces van theatrical framing dat wel aanwezig was bij de overige producties, 
bleek inderdaad bij Heads or Tales afwezig te zijn: het verrassingseffect van het gebouw, het 
gevoel in de foyer afgesloten te zijn van de wereld buiten het theater en het op zich in kunnen 
laten inwerken van de voorstelling na afloop in de foyer van het theater.  
Resumerend lijkt het belevenisgebouw door middel van een versterkt proces van theatrical 
framing en een andere werking van het dubbel theaterbewustzijn (versterkte mate van 
absorptie) de theatrale ervaring te versterken. Belevenistheaters vergroten het effect van de 
voorstelling uit: sterke ervaringen worden versterkt en zwakke ervaringen worden nog 
zwakker. Het is mogelijk dat bij voorstellingen die op zichzelf al een sterk absorberend effect 
hebben en grote indruk maken, het effect van het gebouw in een versterkt proces van theatrical 
framing wegvalt in de zin dat het geen extra toegevoegde waarde of effect meer heeft.  
 
In dit onderzoek is de meting van beleving een belangrijke methodologische kwestie; een 
methodologisch vraagstuk dat uiteenviel in de meting van de theatrale ervaring en de ervaring 
van het gebouw.  
Met behulp van het aangepaste model van Küller is het mogelijk gebleken de beleving door 
bezoekers van het gebouw in kaart te brengen. De drie factoren waarin de beleving van de 
theatergebouwen uiteenvielen zijn belevenisesthetiek, gebruiksvriendelijkheid/toegankelijk-
heid en onaantrekkelijkheid. Deze drie factoren zijn in feite drie grove dimensies waarin 
deeldomeinen uit het model van Küller zich hebben verzameld. De eerste dimensie 
(belevenisesthetiek) manifesteert zich als de bezoeker veel prikkeling ervaart uit de omgeving. 
In de tweede dimensie ligt juist de beleving van prikkelingsverlagende elementen besloten. 
Van de derde dimensie gaat een negatieve klank uit, maar een onaantrekkelijk gebouw zou 
zowel prikkelingsverhogend als -verlagend kunnen werken.  
Belevenisarchitectuur werd wel degelijk door theaterbezoekers herkend, zo kon worden 
geconcludeerd naar aanleiding van de beleving van de gebouwen in de dimensie 
belevenisesthetiek. De resultaten van de beleving van de gebouwen in de drie dimensies, 
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boden duidelijke karakteriseringen van elk theatergebouw. De belevingen van de 
theatergebouwen konden als een gevolg daarvan goed met elkaar worden vergeleken.  
Uit de metingen bleek bovendien dat de niveaus van het gebouw niet allemaal even zwaar mee 
wogen in het oordeel: de publieksruimten van het theatergebouw blijken het zwaarst te wegen 
in het oordeel over het theatergebouw, gevolgd door de ervaring van de locatie, de zaal en het 
exterieur. Gekeken naar de combinatie van het niveau van het gebouw en de dimensies in de 
ervaring bleek de ervaren sociale status van de locatie van het theatergebouw het meest van 
invloed te zijn op het oordeel over het gebouw, gevolgd door de gebruiksvriendelijkheid van 
de publieksruimten en de toegankelijkheid van het exterieur.   
Doordat het belevenisesthetische karakter van de gebouwen vooral in het exterieur werd 
herkend en in veel mindere mate in het interieur, uitte zich dit niet direct in het oordeel over 
het gebouw. Andere dimensies in de ervaring en niveaus van het gebouw wogen immers 
zwaarder in het oordeel. Het oordeel over het gebouw is dus ook niet rechtstreeks gekoppeld 
aan de karakterisering van het gebouw (belevenistheater). En belevenisarchitectuur, ook al 
versterkt het de beleving, wordt niet per definitie door de gebruiker positiever ervaren 
(beoordeeld) dan niet-belevenisarchitectuur.  
Ten slotte blijkt de meting van de beleving van het gebouw met de gehanteerde methode (het 
model van Küller en een aantal aanvullende variabelen), als alle theatergebouwen gezamenlijk 
worden beschouwd, in staat te zijn om 45% van het oordeel over het gebouw te verklaren. 
Hoewel dat een redelijk percentage is, betekent dat ook dat er nog 55% variantie in het oordeel 
onverklaard blijft. Deels wordt dit veroorzaakt doordat oordeel niet hetzelfde is als beleving: 
een deel van de beleving komt mogelijk niet tot uiting in het oordeel en verschillende 
deelelementen in de beleving hebben verschillende (tegenstrijdige) effecten en gewicht in het 
oordeel. Dat is ook precies de reden waarom (zowel bij de ervaring van de theatergebouwen 
als bij de theatrale en theaterervaring) gekeken is naar deelelementen in de ervaring. Daarnaast 
kunnen er nog allerlei andere redenen bestaan waarom met de gehanteerde methode een deel 
van de variantie in het oordeel onverklaard blijft. Aannemelijk is in ieder geval dat er meer 
dimensies in de ervaring aanwezig zijn die met de gebruikte methode niet of slechts deels 



 400 

zichtbaar worden. Zo komt de persoonlijke relatie die een theaterbezoeker met het gebouw 
heeft wellicht onvoldoende tot uiting. Te denken valt aan de ervaringen van de bezoeker met 
het gebouw in zijn gebruik in het heden en verleden, zijn exploitatiemogelijkheden en het 
uiteindelijke functioneren van het gebouw als voorziening en als onderdeel van de (culturele) 
infrastructuur van de stad of gemeenschap. Ook de (historische) betekenis van het gebouw in 
de stad komt mogelijk maar ten dele tot uiting in de beleving van esthetiek, functionaliteit en 
(on)aantrekkelijkheid van het gebouw.   
 
De theatrale ervaring is gemeten door deze in dimensies onder te verdelen (thematische, 
dramatische, theatrale en communicatieve dimensies) en door de output van de theatrale 
ervaring uit te drukken in waarden. De theoretische indeling in dimensies kwam in de data 
echter niet eenduidig naar voren. Als resultaat van de verschillende factoranalyses kwamen 
over het geheel genomen weliswaar steeds vergelijkbare of deels vergelijkbare domeinen naar 
voren, overeenkomstig de op theorie berustende indeling, maar er deden zich als er naar de 
verschillende producties afzonderlijk werd gekeken, toch duidelijke verschillen in de vorming 
van domeinen voor. De beleving van de afzonderlijke producties lijkt te specifiek om 
domeinen te extraheren die voldoen aan criteria van interpreteerbaarheid (zie paragraaf 6.8.6). 
Theoretisch gezien blijven de dimensies echter goed hanteerbaar. Aan de hand van deze 
dimensies werd een goed beeld van de beleving van de verschillende producties verkregen die 
onderling goed te vergelijken zijn. Daarnaast bleken de resultaten die werden verkregen ten 
aanzien van de opgedane waarden bij een productie, goed overeen te komen met de beleving in 
de dimensies. Bovendien kan grosso modo worden gesteld dat hoe meer het publiek in staat is 
waarden te ontlenen aan de voorstelling, hoe positiever het oordeel over de voorstelling. Maar 
vooral de intensiteit van de opgedane ervaring en opgedane waarden (uitgedrukt in het geraakt 
zijn door de voorstelling of het diep indruk maken van de voorstelling) blijkt een goede 
voorspeller te zijn voor het oordeel over de voorstelling.   
Door de ervaring van het theatergebouw en de theaterervaring in relatie tot elkaar te brengen, 
is inzicht verkregen in het effect van het theatergebouw op de theaterervaring, de theatrale 
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ervaring inbegrepen. Deze relatie is weergegeven in het theoretisch model dat werd 
gepresenteerd in hoofdstuk 4. Uit dit model en de resultaten die zijn verkregen naar aanleiding 
van deelvraag 3 komt naar voren dat theatrical framing en het ontstaan van een dubbel 
theaterbewustzijn belangrijke processen zijn in het effect van het gebouw op de 
theaterervaring. De overige elementen in het model; de weg naar binnen, sociale interactie en 
verwerking zijn belangrijke deelprocessen in de theaterervaring, die samenhangen met het 
functioneren van de processen theatrical framing en dubbel theaterbewustzijn. Zo blijkt het 
theatergebouw op zich en meer specifiek de architectuur van het theatergebouw een 
belangrijke context te bieden voor de theaterervaring. 
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BIJLAGE I 
Aanpassing en uitwerking semantisch model voor de beleving van een theatergebouw 
 

factor items op 
niveau locatie 

items op niveau 
exterieur 

items op niveau  
zaal 

items op niveau overige 
publieksruimten 

complexiteit 

 ingetogen ingetogen ingetogen 
 veelkleurig veelkleurig veelkleurig 
 druk druk druk 
 prikkelend prikkelend prikkelend 
 complex complex complex 
 uitdagend uitdagend uitdagend 
 

eenheid 

 functioneel functioneel functioneel 
 een coherent geheel een coherent geheel een coherent geheel 
  overzichtelijk overzichtelijk 
 

ruimtelijkheid 

 gesloten gesloten gesloten 
 transparant   
 zwaar zwaar zwaar 
 ruimtelijk ruimtelijk ruimtelijk 
 

plezierigheid 

 lelijk lelijk lelijk 
 saai saai saai 
 vriendelijk gezellig gezellig 
  aangenaam aangenaam 
 

originaliteit 

 gewoon gewoon gewoon 
 bijzonder bijzonder bijzonder 
 verrassend verrassend verrassend 
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bekendheid 
vertrouwd vertrouwd  vertrouwd 
bekend terrein storend in de omgeving  bekend terrein 
 

sociale status 

prestigieus prestigieus prestigieus prestigieus 
luxueus luxueus luxueus luxueus 
verzorgd verzorgd verzorgd verzorgd 
toegankelijk toegankelijk   
 gedateerd gedateerd gedateerd 
 

dominantie 
 krachtig krachtig krachtig 
 dominant dominant dominant 
 

belevenisesthetiek 
 theatraal theatraal theatraal 
 spectaculair spectaculair spectaculair 
 uitnodigend sfeervol sfeervol 
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BIJLAGE II 
Overzicht van producties met speeldata die zijn opgenomen in het onderzoeksdesign 
 
 
 

discipline productie dag speeldatum jaar theater 

1 toneel De Stille Kracht di 7 november 2006 Schouwburg Amphion, Doetinchem 
2   vrij 10 november  Schouwburg het Park, Hoorn 
3   woe 6 december  Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden 
4   vrij 5 januari 2007 Theater De Tamboer, Hoogeveen 
5   zat 6 januari  De  Goudse Schouwburg, Gouda 
6   do 18 januari  Schouwburg De Lawei, Drachten 
7   vrij 19 januari  Theater Geert Teis, Stadskanaal 
8   vrij 9 februari  Castellum, Alphen aan den Rijn 
9 toneel Kentering van een huwelijk di 20 februari  Schouwburg Amphion, Doetinchem 
10   zat 24 februari  Schouwburg De Lawei, Drachten 
11   do 1 maart  Castellum, Alphen aan den Rijn 
12   do 8 maart  Theater De Tamboer, Hoogeveen 
13   di 3 april  de  Goudse Schouwburg, Gouda 
14   zat 14 april  Theater Geert Teis, Stadskanaal 
15   di 17 april  Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden 
16   di 24 april  Schouwburg het Park, Hoorn 
17 toneel Jeanne d’Arc woe 24 januari  Theater De Tamboer, Hoogeveen 
18   do 1 februari  Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden 
19   woe 7 februari  Schouwburg De Lawei, Drachten 
20   di 20 februari  Schouwburg het Park, Hoorn 
21   di 13 maart  Theater Geert Teis, Stadskanaal 
22   do 15 maart  Castellum, Alphen aan den Rijn 
23 dans Heads or Tales vrij 16 februari  Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden 
24   woe 21 februari  Theater De Tamboer, Hoogeveen 
25   do 22 februari  Theater Geert Teis, Stadskanaal 
26   woe 7 maart  De  Goudse Schouwburg, Gouda  
27   vrij 23 maart  Castellum, Alphen aan den Rijn  
28   do 5 april  Schouwburg De Lawei, Drachten 
29   do 26 april  Schouwburg het Park, Hoorn 
30 dans Myrrh and Cinnamon woe 7 maart  Schouwburg De Lawei, Drachten 
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31   di 20 maart  De  Goudse Schouwburg, Gouda 
32   woe 21 maart  Schouwburg het Park, Hoorn 
33   woe 18 april  Castellum, Alphen aan den Rijn  
34   do 19 april  Schouwburg Amphion, Doetinchem 
35   vrij 20 april  Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden 
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BIJLAGE III A: TONEEL 
ENQUETE_THATERGEBOUW EN THEATERERVARING_RIJKSUNIVERSITEIT 
GRONINGEN 
 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vul hier in welke voorstelling u heeft bezocht. 
      ○ Dansclick 2, Hartstocht en Dromen   ○ Kentering van een huwelijk 
       ○ Jeanne d’Arc      ○ Stille Kracht 
       ○ Galili Dance 10 jaar jong 
 

Beste theaterbezoeker,  

U wordt verzocht hieronder uw naam en adresgegevens in te vullen, indien u in aanmerking wilt komen voor de 

gratis kaarten. Uw gegevens worden uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt en niet gekoppeld aan de door u gegeven 

antwoorden in de enquête.  

Naam:       Adres:    

Telefoon:     Postcode en woonplaats:  
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1. Waar heeft u deze voorstelling bezocht? 
○ Alphen aan de Rijn     ○ Hoogeveen 
○ Doetinchem     ○ Hoorn 
○ Drachten     ○ Leeuwarden 
○ Gouda     ○ Stadskanaal 

 
2. Heeft u eerder een voorstelling van dit gezelschap of deze toneelmaker bezocht? 

○ nee     ○ ja    ○ weet ik niet  
 
3.Waar zat u ?    

zaal  ○ 1e rang   ○2e rang   ○ geen rang 
Balkon   ○ 1e rang   ○2e rang   ○ geen rang 

 
4. Op een schaal van 1 tot 10 (u kunt ook halve cijfers geven): 

a. Welk rapportcijfer geeft u voor de voorstelling?  …....... 
b. Welk rapportcijfer geeft u voor het theatergebouw?   …....... 
c. Welk rapportcijfer geeft u voor de avond als geheel?   …....... 
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6. Hoe groot was het gezelschap waarmee u naar het theater bent gekomen inclusief uzelf? 
…....... perso(o)n(en) 

7. Bent u met de auto gekomen?  
○ nee    ○ ja 

8. Heeft u op de dag van de voorstelling uw kaart(en) bij de kassa gekocht of opgehaald?   
○ nee   ○ ja 

9. Heeft u gebruik gemaakt van de garderobe?  
○ nee   ○ ja 

10. Bent u naar een eventuele inleiding, nabespreking of workshop bij deze voorstelling geweest? 
○ nee   ○ ja 

11. Heeft u vooraf aan de voorstelling IN het theater gegeten (indien mogelijk)? 
○ nee   ○ ja 

 

5. Hoe belangrijk waren de onderstaande factoren in uw besluit tot uw theaterbezoek?  
de dag en het tijdstip van de voorstelling 

onbelangrijk  ○  ○  ○   ○  ○  ○ belangrijk 
het thema van de voorstelling 

onbelangrijk  ○  ○  ○   ○  ○  ○ belangrijk 
het gezelschap of de maker van de voorstelling 

onbelangrijk  ○  ○  ○   ○  ○  ○ belangrijk 
bepaalde acteur(s) die meededen 

onbelangrijk  ○  ○  ○   ○  ○  ○ belangrijk 
de parkeergelegenheid bij dit theater 

onbelangrijk  ○  ○  ○   ○  ○  ○ belangrijk 
de sfeer van dit theater 

onbelangrijk  ○  ○  ○   ○  ○  ○ belangrijk 
het gaan met een ander/anderen 

onbelangrijk  ○  ○  ○   ○  ○  ○ belangrijk 
het ontmoeten van andere mensen 

onbelangrijk  ○  ○  ○   ○  ○  ○ belangrijk 
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12. Heeft u vooraf aan de voorstelling iets in het theater gedronken?  
○ nee   ○ ja 

 
13.  Heeft u na afloop van de voorstelling nog iets in het theater gedronken of nagepraat? 

○ nee   ○ ja     
 

14.       Heeft u voor of na uw bezoek een recensie over de voorstelling gelezen ?   
○ nee    

  ○ ja, in de Volkskrant 
 ○ ja, in NRC Handelsblad  

○ ja, in Algemeen Dagblad  
○ ja, in De Telegraaf 
○ ja, in Trouw 
○ ja, in een regionaal dagblad 

 ○ ja, maar ik weet niet in welke krant  
 

LOCATIE 
De volgende vraag gaat over de plaats in de stad waar het theater zich bevindt.  
 
15. In hoeverre ervaart u de locatie van het gebouw als: 

bekend terrein 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

prestigieus 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

luxueus 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

verzorgd 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

toegankelijk 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

vertrouwd 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 
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De volgende vragen gaan over de BUITENKANT van het theatergebouw. 
16. In hoeverre ervaart u de buitenkant van het gebouw als: 

verzorgd 
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

functioneel 
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

toegankelijk 
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

uitnodigend 
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

gedateerd 
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

bijzonder 
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

een coherent geheel 
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

storend in de omgeving 
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

ruimtelijk 
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

veelkleurig 
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

gewoon 
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

verrassend 
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

transparant 
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

gesloten 
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

saai 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 
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BUITENKANT 
 
In hoeverre ervaart u de buitenkant van het gebouw als: 

prestigieus 
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

luxueus 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

complex 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

spectaculair 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

theatraal 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

krachtig 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

dominant 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

ingetogen 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

vriendelijk 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

prikkelend 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

uitdagend 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

druk 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

zwaar 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

vertrouwd 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

lelijk 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 
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Geef aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens of oneens bent.  
 
17. De buitenkant van het gebouw geeft mij het gevoel dat er in het gebouw gebeurtenissen  
      plaatsvinden die ik mee zou willen maken  

       mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
18. De buitenkant van het gebouw bracht mij helemaal in de stemming voor mijn theaterbezoek 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
19. Ik vond de afstand van de ingang van het gebouw tot de ingang van de zaal groot  

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
20. Ik kon makkelijk mijn weg vinden in het gebouw 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
21. In het gebouw had ik het gevoel dat elke ruimte een nieuwe verrassing zou kunnen brengen 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
 

De volgende vragen gaan over de THEATERZAAL (niet over de overige ruimten in het gebouw) 
 
22. In hoeverre vond u de zaal voor, tijdens en na de voorstelling: 

sfeervol 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

saai 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

gedateerd 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

luxueus 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

een coherent geheel 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

prestigieus 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

theatraal 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

prikkelend 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

 



 430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende vragen gaan over de THEATERZAAL (niet over de overige ruimten in het gebouw) 
 
In hoeverre vond u de zaal voor, tijdens en na de voorstelling: 

spectaculair 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

verrassend 
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

gezellig 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

aangenaam 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

uitdagend 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

dominant 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

overzichtelijk 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

functioneel  
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

bijzonder 
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

gewoon 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

lelijk 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

verzorgd 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

complex 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

zwaar 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

ingetogen 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 
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THEATERZAAL  
 
In hoeverre vond u de zaal voor, tijdens en na de voorstelling: 

veelkleurig 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

ruimtelijk 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

druk 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

gesloten 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

krachtig 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

 

VOORSTELLING 
De volgende vragen gaan over uw ervaring in de zaal en over de voorstelling  
Geef aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent 
 
23. Vlak voordat ik de zaal inging keek ik met spanning uit naar de voorstelling  

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
24. Ik vond dat er veel publiek in de zaal zat 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
25. Ik vond mijn stoel erg comfortabel 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
26. Ik kon de voorstelling goed zien en horen 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
27. In de zaal had ik een goed overzicht over mijn medepubliek 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
28. In de zaal had ik het gevoel dat ik een ervaring deelde met anderen 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
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VOORSTELLING 
30. Wat vond u het belangrijkste moment van de voorstelling?  
 ……………………………………………………………………………………………………....... 
 ……………………………………………………………………………………………………....... 
 ……………………………………………………………………………………………………........ 

.……………………………………………………………………………………………………....... 

 

VOORSTELLING 
Geef aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent 
 
29. Ik vond de voorstelling: 

moeilijk 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

verrassend 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

inspirerend 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

confronterend 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

een fijne ontspanning 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

vermakelijk 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

saai  
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

weinig vernieuwend  
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

ontroerend 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
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VOORSTELLING 
Geef aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent 
 
31. Ik vond de voorstelling beter dan ik van te voren had verwacht 

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
32. Het thema sprak mij aan 

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
33. Ik voelde mij aangesproken door de manier waarop het thema werd behandeld 

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
34. Ik voelde mij aangesproken door de wendingen in het verhaal 

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
35. Ik vond het een meeslepend verhaal  

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
36. De voorstelling deed een beroep op mijn verbeelding 

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
 

 
37. Ik vond dat de voorstelling een bevredigend einde had 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
38. Ik vond de scenografie (licht, decor, kleding, etc.) van de voorstelling mooi  

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
39. Ik vond de scenografie (licht, decor, kleding, etc.) van de voorstelling passen bij het thema  

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
40. Ik ging volledig op in de wereld van de voorstelling 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
41. De voorstelling daagde mij uit om dingen in een ander licht te zien  

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
42. Ik vond dat er goed werd geacteerd 

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
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43. Ik was geraakt door de speelwijze van de acteurs 

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
44. Ik was onder de indruk van de manier waarop de acteurs de ruimte gebruikten  

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
45. Ik vond de lichaamstaal van de acteurs boeiend 

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
46. Ik voelde zelf fysiek de spanning die de acteurs overbrachten 

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
47. Ik had het gevoel dat ik echt door de acteurs werd aangesproken 

    mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
48. Ik had het gevoel dat ik ‘contact had’ met de acteurs 

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
 

 
49. Ik kon mij identificeren met één of meerdere personages 

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
50. Ik vond het gedrag van de personages boeiend 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
51. Ik herkende mij in de emoties die getoond werden  

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
52. Ik verloor het gevoel van tijd tijdens de voorstelling 

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
53. Tijdens de voorstelling dwaalden mijn gedachten af en toe af naar andere dingen 

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
54. Ik was mij tijdens de voorstelling bewust van de aanwezigheid van andere toeschouwers 

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
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55. Ik was mij tijdens de voorstelling bewust van de zaal waar ik mij bevond 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
56. De voorstelling heeft mij meer inzicht in het menselijk bestaan geboden 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
57. De voorstelling heeft mij een alternatieve visie op mijn eigen leven geboden 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
58. De voorstelling heeft mij een andere kijk op dingen geboden  

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
59. De voorstelling heeft diepe indruk op mij gemaakt 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

 
60. De voorstelling heeft mij geraakt 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
61. De voorstelling heeft niets toegevoegd aan mijn eigen ervaringen 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
62. De voorstelling bevestigde mijn beeld van de wereld om mij heen 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
63. Ik heb de dag(en) na de voorstelling nog teruggedacht aan de voorstelling 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
64. Ik heb de dag(en) na de voorstelling met anderen over de voorstelling gesproken 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
 

 



 436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIEKSRUIMTEN 
De volgende vragen gaan over de overige ruimten in het theatergebouw waar u bent geweest:  
de foyer, het café, de bar, gangen, trappen, garderobe, toiletten etc.  
65. In hoeverre ervoer u deze ruimten in het gebouw als: 

overzichtelijk 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

vertrouwd 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

verzorgd 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

saai 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

aangenaam 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

gezellig 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

sfeervol 
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

gewoon 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

gedateerd 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

lelijk 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

luxueus 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

theatraal 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

prikkelend 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

verrassend 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

 
 



M.L. Wilders                                      Bijlagen                                   Theaterbeleving in het belevenistheater 
 

 437 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uitdagend 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

spectaculair 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

prestigieus 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

complex 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

functioneel  
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

druk 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

ingetogen 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

bijzonder 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

veelkleurig 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

ruimtelijk 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

gesloten 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

zwaar 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

een coherent geheel 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

krachtig 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

bekend terrein 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

dominant 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 
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Als u bovenstaande voorstelling meerekent:  
 
73. Hoe vaak heeft u dan in de afgelopen 12 maanden een professionele podiumkunstenvoorstelling (zoals  
      muziek, toneel, theater, cabaret, opera, musical, dans, ballet e.d.) bezocht ?     

○  1 tot 2 keer 
○  3 tot 5 keer 
○   6 keer of vaker 

 
74. Hoe vaak heeft u dan in de afgelopen 12 maanden een professionele toneelvoorstelling bezocht?   

○  1 tot 2 keer 
○  3 tot 5 keer 
○   6 keer of vaker 

 

PUBLIEKSRUIMTEN 
Geef aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent 
 
66. In de foyer had ik het gevoel afgesloten te zijn van de wereld buiten het theater  

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
67. In de foyer was ik helemaal in de stemming voor de voorstelling 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
68. Ik heb in de foyer en de andere publieksruimten (gangen, trappen, toiletten, garderobe, bar, café) veel  
      gesproken met medebezoekers 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
69. De gesprekken die ik voerde, gingen vooral over de voorstelling 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
70. In de foyer of het theatercafé kon ik na afloop de voorstelling nog even goed op me laten inwerken 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
71. Ik vond mijn theaterbezoek een gezellige avond  

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
72. Mijn theaterbezoek heeft me over het geheel bekeken een bijzondere ervaring opgeleverd 

mee oneens       ○  ○  ○    ○  ○  ○       mee eens 
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77. Wat is uw leeftijd?  …....... 
 
78. U bent:     ○ man     ○ vrouw 
 

79. Wat is uw hoogst genoten opleiding, de eventuele opleiding die u nu volgt meegerekend?  
○ Lager beroepsonderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs, VMBO kader of basisberoepsgerichte 
leerweg 
○ MAVO, VMBO theoretische of gemengde leerweg, M(ULO), 3-jarige HBS 
○ HAVO, MMS, HBS, VWO 
○ Middelbaar beroepsonderwijs 
○ Hoger beroepsonderwijs 
○ Universiteit, voor 1986 ook Technische en Landbouw Hogeschool  

 
80. Wilt u hier uw beroep of dagelijkse bezigheid invullen?  

……………………………………………………………………………………………………....... 
 

Indien u opmerkingen heeft, plaats die dan hier.  
……………………………………………………………………………………………………....... 

 ……………………………………………………………………………………………………....... 
 ……………………………………………………………………………………………………....... 
Hartelijk dank voor het invullen van de enquête.  
Gebruik de bijgesloten envelop om de enquête te retourneren.  
 

75. Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden naar DIT theater geweest, bovenstaand bezoek meegerekend?
  

○  1 tot 2 keer 
○  3 tot 5 keer 
○   6 keer of vaker 
 

76. Bent u abonnementhouder bij dit theater?  
○ nee     ○ ja    ○ niet van toepassing  
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BIJLAGE III B: DANS 
ENQUETE_THATERGEBOUW EN THEATERERVARING_RIJKSUNIVERSITEIT 
GRONINGEN 
 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vul hier in welke voorstelling u heeft bezocht. 
      ○ Dansclick 2, Hartstocht en Dromen   ○ Kentering van een huwelijk 
       ○ Jeanne d’Arc      ○ Stille Kracht 
       ○ Galili Dance 10 jaar jong 
 
 1. Waar heeft u deze voorstelling bezocht? 

○ Alphen aan de Rijn     ○ Hoogeveen 
○ Doetinchem     ○ Hoorn 
○ Drachten     ○ Leeuwarden 
○ Gouda     ○ Stadskanaal 

 
2. Heeft u eerder een voorstelling van dit gezelschap of deze choreograaf bezocht? 

○ nee     ○ ja    ○ weet ik niet  
 
3.Waar zat u ?    

zaal  ○ 1e rang   ○2e rang   ○ geen rang 
Balkon   ○ 1e rang   ○2e rang   ○ geen rang 

 
4. Op een schaal van 1 tot 10 (u kunt ook halve cijfers geven): 

a. Welk rapportcijfer geeft u voor de voorstelling?  …....... 
b. Welk rapportcijfer geeft u voor het theatergebouw?   …....... 
c. Welk rapportcijfer geeft u voor de avond als geheel?   …....... 

 

Beste theaterbezoeker,  
U wordt verzocht hieronder uw naam en adresgegevens in te vullen, indien u in aanmerking wilt komen voor de 
gratis kaarten. Uw gegevens worden uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt en niet gekoppeld aan de door u gegeven 
antwoorden in de enquête.  
Naam:       Adres:    
Telefoon:     Postcode en woonplaats:  
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5. Hoe belangrijk waren de onderstaande factoren in uw besluit tot uw theaterbezoek?  
de dag en het tijdstip van de voorstelling 

onbelangrijk  ○  ○  ○  ○  ○  ○ belangrijk 
het thema van de voorstelling 

onbelangrijk  ○  ○  ○  ○  ○  ○ belangrijk 
het gezelschap of de maker van de voorstelling 

onbelangrijk  ○  ○  ○  ○  ○  ○ belangrijk 
bepaalde danser(s) die meededen 

onbelangrijk  ○  ○  ○  ○  ○  ○ belangrijk 
de parkeergelegenheid bij dit theater 

onbelangrijk  ○  ○  ○  ○  ○  ○ belangrijk 
de sfeer van dit theater 

onbelangrijk  ○  ○  ○  ○  ○  ○ belangrijk 
het gaan met een ander/anderen 

onbelangrijk  ○  ○  ○  ○  ○  ○ belangrijk 
het ontmoeten van andere mensen 

onbelangrijk  ○  ○  ○    ○  ○  ○ belangrijk 
 

 
6. Hoe groot was het gezelschap waarmee u naar het theater bent gekomen inclusief uzelf? 

…....... perso(o)n(en) 
7. Bent u met de auto gekomen?  

○ nee    ○ ja 
8. Heeft u op de dag van de voorstelling uw kaart(en) bij de kassa gekocht of opgehaald?   

○ nee   ○ ja 
9. Heeft u gebruik gemaakt van de garderobe?  

○ nee   ○ ja 
10. Bent u naar een eventuele inleiding, nabespreking of workshop bij deze voorstelling geweest? 

○ nee   ○ ja 
11. Heeft u vooraf aan de voorstelling IN het theater gegeten (indien mogelijk)? 

○ nee   ○ ja 
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12. Heeft u vooraf aan de voorstelling iets in het theater gedronken?  
○ nee   ○ ja 

 
13.  Heeft u na afloop van de voorstelling nog iets in het theater gedronken of nagepraat? 

○ nee   ○ ja     
 

14.       Heeft u voor of na uw bezoek een recensie over de voorstelling gelezen ?   
○ nee    

  ○ ja, in de Volkskrant 
 ○ ja, in NRC Handelsblad  

○ ja, in Algemeen Dagblad  
○ ja, in De Telegraaf 
○ ja, in Trouw 
○ ja, in een regionaal dagblad 

 ○ ja, maar ik weet niet in welke krant  
 

LOCATIE 
De volgende vraag gaat over de plaats in de stad waar het theater zich bevindt.  
 
15. In hoeverre ervaart u de locatie van het gebouw als: 

bekend terrein 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

prestigieus 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

luxueus 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

verzorgd 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

toegankelijk 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

vertrouwd 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 
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De volgende vragen gaan over de BUITENKANT van het theatergebouw. 
16. In hoeverre ervaart u de buitenkant van het gebouw als: 

verzorgd 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

functioneel 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

toegankelijk 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

uitnodigend 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

gedateerd 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

bijzonder 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

een coherent geheel 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

storend in de omgeving 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

ruimtelijk 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

veelkleurig 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

gewoon 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

verrassend 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

transparant 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

gesloten 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

saai 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 
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BUITENKANT 
In hoeverre ervaart u de buitenkant van het gebouw als: 

prestigieus 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

luxueus 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

complex 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

spectaculair 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

theatraal 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

krachtig 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

dominant 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

ingetogen 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

vriendelijk 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

prikkelend 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

uitdagend 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

druk 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

zwaar 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

vertrouwd 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

lelijk 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 
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Geef aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens of oneens bent.  
 
17. De buitenkant van het gebouw geeft mij het gevoel dat er in het gebouw gebeurtenissen  
      plaatsvinden die ik mee zou willen maken  

       mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
18. De buitenkant van het gebouw bracht mij helemaal in de stemming voor mijn theaterbezoek 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
19. Ik vond de afstand van de ingang van het gebouw tot de ingang van de zaal groot  

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
20. Ik kon makkelijk mijn weg vinden in het gebouw 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
21. In het gebouw had ik het gevoel dat elke ruimte een nieuwe verrassing zou kunnen brengen 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

 

De volgende vragen gaan over de THEATERZAAL (niet over de overige ruimten in het gebouw) 
 
22. In hoeverre vond u de zaal voor, tijdens en na de voorstelling: 

sfeervol 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

saai 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

gedateerd 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

luxueus 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

een coherent geheel 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

prestigieus 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

theatraal 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

prikkelend 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 
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De volgende vragen gaan over de THEATERZAAL (niet over de overige ruimten in het gebouw) 
 
In hoeverre vond u de zaal voor, tijdens en na de voorstelling: 

spectaculair 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

verrassend 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

gezellig 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

aangenaam 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

uitdagend 
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

dominant 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

overzichtelijk 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

functioneel  
weinig       ○  ○  ○    ○  ○  ○       erg 

bijzonder 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

gewoon 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

lelijk 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

verzorgd 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

complex 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

zwaar 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

ingetogen 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 
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THEATERZAAL  
 
In hoeverre vond u de zaal voor, tijdens en na de voorstelling: 

veelkleurig 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

ruimtelijk 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

druk 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

gesloten 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

krachtig 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

 
VOORSTELLING 
De volgende vragen gaan over uw ervaring in de zaal en over de voorstelling  
Geef aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent 
 
23. Vlak voordat ik de zaal inging keek ik met spanning uit naar de voorstelling  

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
24. Ik vond dat er veel publiek in de zaal zat 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
25. Ik vond mijn stoel erg comfortabel 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
26. Ik kon de voorstelling goed zien en horen 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
27. In de zaal had ik een goed overzicht over mijn medepubliek 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
28. In de zaal had ik het gevoel dat ik een ervaring deelde met anderen 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
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VOORSTELLING 
30. Wat vond u het belangrijkste moment van de voorstelling?  
 ……………………………………………………………………………………………………....... 
 ……………………………………………………………………………………………………....... 
 ……………………………………………………………………………………………………........ 

.……………………………………………………………………………………………………....... 

 

VOORSTELLING 
Geef aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent 
 
29. Ik vond de voorstelling: 

moeilijk 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

verrassend 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

inspirerend 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

confronterend 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

een fijne ontspanning 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

vermakelijk 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

saai  
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

weinig vernieuwend  
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

ontroerend 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
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VOORSTELLING 
Geef aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent 
 
31. Ik vond de voorstelling beter dan ik van te voren had verwacht 

          mee oneens       ○  ○  ○    ○  ○  ○       mee eens 
32. De thema’s in de voorstelling spraken mij aan 

          mee oneens       ○  ○  ○    ○  ○  ○       mee eens 
33. Ik voelde mij aangesproken door de manier waarop de thema’s tot uiting werden gebracht 

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
34. Ik voelde mij aangesproken door ontwikkelingen in de choreografie 

          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
35. Ik vond de voorstelling meeslepend 
                                                                                                         mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
36. De voorstelling deed een beroep op mijn verbeelding 
                                                                                                         mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

 

 

37. Ik vond dat de voorstelling een bevredigend einde had 
                                                                                              mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

38. Ik vond de scenografie (licht, decor, kleding, etc.) van de voorstelling mooi  
          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

39. Ik vond de scenografie (licht, decor, kleding, etc.) van de voorstelling passen bij  de thema’s 
          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

40. Ik ging volledig op in de wereld van de voorstelling 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

41. De voorstelling daagde mij uit om dingen in een ander licht te zien  
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

42. Ik vond dat er goed werd gedanst 
          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
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43. Ik was geraakt door de manier van dansen 
          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

44. Ik was onder de indruk van de manier waarop de dansers de ruimte gebruikten  
          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

45. De dansers creëerden voor mij betekenis  
          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

46. Ik voelde zelf fysiek de spanning die de dansers overbrachten 
          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

47. Ik had het gevoel dat ik echt door de dansers werd aangesproken 
      mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

48. Ik had het gevoel dat ik ‘contact had’ met de dansers 
                                                                                                         mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

 

 

49. Ik kon mij identificeren met één of meer dansers 
          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

50. Ik vond de uitstraling van de dansers boeiend 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

51. Ik herkende mij in de emoties die getoond werden  
          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

52. Ik verloor het gevoel van tijd tijdens de voorstelling 
          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

53. Tijdens de voorstelling dwaalden mijn gedachten af en toe af naar andere dingen 
          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

54. Ik was mij tijdens de voorstelling bewust van de aanwezigheid van andere toeschouwers 
          mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
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55. Ik was mij tijdens de voorstelling bewust van de zaal waar ik mij bevond 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

56. De voorstelling heeft mij meer inzicht in het menselijk bestaan geboden 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

57. De voorstelling heeft mij een alternatieve visie op mijn eigen leven geboden 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

58. De voorstelling heeft mij een andere kijk op dingen geboden  
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

59. De voorstelling heeft diepe indruk op mij gemaakt 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

 

60. De voorstelling heeft mij geraakt 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

61. De voorstelling heeft niets toegevoegd aan mijn eigen ervaringen 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

62. De voorstelling bevestigde mijn beeld van de wereld om mij heen 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

63. Ik heb de dag(en) na de voorstelling nog teruggedacht aan de voorstelling 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 

64. Ik heb de dag(en) na de voorstelling met anderen over de voorstelling gesproken 
mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
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PUBLIEKSRUIMTEN 
De volgende vragen gaan over de overige ruimten in het theatergebouw waar u bent geweest:  
de foyer, het café, de bar, gangen, trappen, garderobe, toiletten etc.  
65. In hoeverre ervoer u deze ruimten in het gebouw als: 

overzichtelijk 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

vertrouwd 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

verzorgd 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

saai 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

aangenaam 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

gezellig 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

sfeervol 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

gewoon 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

gedateerd 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

lelijk 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

luxueus 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

theatraal 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 

prikkelend 
weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 

verrassend 
weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 
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In hoeverre ervoer u deze ruimten in het gebouw als: 
uitdagend 

weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 
spectaculair 

weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 
prestigieus 

weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 
complex 

weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 
functioneel  

weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 
druk 

weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 
ingetogen 

weinig       ○  ○  ○   ○  ○  ○       erg 
bijzonder 

weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 
veelkleurig 

weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 
ruimtelijk 

weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 
gesloten 

weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 
zwaar 

weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 
een coherent geheel 

weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 
krachtig 

weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 
bekend terrein 

weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 
dominant 

weinig       ○  ○  ○  ○  ○  ○       erg 
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Als u bovenstaande voorstelling meerekent:  
 
73. Hoe vaak heeft u dan in de afgelopen 12 maanden een professionele podiumkunstenvoorstelling (zoals  
      muziek, toneel, theater, cabaret, opera, musical, dans, ballet e.d.) bezocht ?     

○  1 tot 2 keer 
○  3 tot 5 keer 
○   6 keer of vaker 

 
74. Hoe vaak heeft u dan in de afgelopen 12 maanden een professionele dansvoorstelling bezocht?   

○  1 tot 2 keer 
○  3 tot 5 keer 
○   6 keer of vaker 

 

PUBLIEKSRUIMTEN 
Geef aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent 
 
66. In de foyer had ik het gevoel afgesloten te zijn van de wereld buiten het theater  

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
67. In de foyer was ik helemaal in de stemming voor de voorstelling 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
68. Ik heb in de foyer en de andere publieksruimten (gangen, trappen, toiletten, garderobe, bar, café) veel  
      gesproken met medebezoekers 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
69. De gesprekken die ik voerde, gingen vooral over de voorstelling 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
70. In de foyer of het theatercafé kon ik na afloop de voorstelling nog even goed op me laten inwerken 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
71. Ik vond mijn theaterbezoek een gezellige avond  

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
72. Mijn theaterbezoek heeft me over het geheel bekeken een bijzondere ervaring opgeleverd 

mee oneens       ○  ○  ○   ○  ○  ○       mee eens 
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77. Wat is uw leeftijd?  …....... 
 
78. U bent:     ○ man     ○ vrouw 
 

79. Wat is uw hoogst genoten opleiding, de eventuele opleiding die u nu volgt meegerekend?  
○ Lager beroepsonderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs, VMBO kader of basisberoepsgerichte 
leerweg 
○ MAVO, VMBO theoretische of gemengde leerweg, M(ULO), 3-jarige HBS 
○ HAVO, MMS, HBS, VWO 
○ Middelbaar beroepsonderwijs 
○ Hoger beroepsonderwijs 
○ Universiteit, voor 1986 ook Technische en Landbouw Hogeschool  

 
80. Wilt u hier uw beroep of dagelijkse bezigheid invullen?  

……………………………………………………………………………………………………....... 
 

Indien u opmerkingen heeft, plaats die dan hier.  
……………………………………………………………………………………………………....... 

 ……………………………………………………………………………………………………....... 
 ……………………………………………………………………………………………………....... 
  

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête.  
Gebruik de bijgesloten envelop om de enquête te retourneren.  
 

75. Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden naar DIT theater geweest, bovenstaand bezoek meegerekend?
  

○  1 tot 2 keer 
○  3 tot 5 keer 
○   6 keer of vaker 
 

76. Bent u abonnementhouder bij dit theater?  
○ nee     ○ ja    ○ niet van toepassing  
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BIJLAGE IV 
Beeldmateriaal theatergebouwen 
 
Stadsschouwburg De Harmonie 
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Castellum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.harmonie.nl%2F&ei=G5t5TuOtOtKwhQeK-9CCAQ&usg=AFQjCNGwRG7AMVJVegAM0hlCOgM8GGy0JA
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Schouwburg het Park 
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Schouwburg De Lawei 
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Schouwburg Amphion 
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Theater- en Congrescentrum De Tamboer 
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Theater Geert Teis 
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De Goudse Schouwburg 
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BIJLAGE V 
Tabellen resultaten publieksonderzoek 
Tabel 6.7: Hoogst genoten opleiding per productie per theater in percentages  
 

 Stille Kracht** 
(n=1307) 

Kentering** 
(n=1123) 

Jeanne d’Arc** 
(n=660) 

Heads # 
(n=580) 

Myrrh ª 
(n=182) totaal** 

De
 H

arm
on

ieª
 LBO1 3,8 1,0 1,9 1,6 0,0 2,0 

MAVO,VMBO2 10,2 9,8 4,8 5,6 7,4 8,2 
HAVO, VWO3 7,0 11,3 17,1 11,2 3,7 10,7 
MBO4 15,6 5,7 11,4 11,2 11,1 10,8 
HBO5 39,8 43,8 48,6 45,6 59,3 44,4 68,3 WO 6 23,7 28,4 16,2 24,8 18,5 23,9 

Ca
ste

llu
mª

 

LBO 9,3 0,0 6,5 4,2 0,0 4,7 
MAVO, VMBO 5,6 9,4 6,5 10,5 13,8 8,5 
HAVO, VWO 6,5 20,0 30,4 13,7 17,2 15,4 
MBO 13,0 12,9 15,2 9,5 10,3 12,1 
HBO 31,5 38,8 23,9 40,0 37,9 35,0 59,2 WO 34,3 18,8 17,4 22,1 20,7 24,2 

He
t P

ark
* 

LBO 6,5 5,9 2,5 0,0 0,0 4,3 
MAVO, VMBO 14,8 15,8 12,7 10,0 3,3 13,4 
HAVO, VWO 12,4 15,8 26,6 12,0 6,7 17,0 
MBO 17,2 12,5 10,8 18,0 20,0 14,3 
HBO 36,7 38,8 32,3 40,0 53,3 37,2 51,0 WO 12,4 11,2 15,2 20,0 16,7 13,8 

De
 L

aw
eiª

 

LBO 5,9 3,5 1,9 5,1 0,0 3,6 
MAVO, VMBO 22,0 14,1 6,8 6,4 7,7 12,4 
HAVO, VWO 10,2 11,6 18,5 15,4 7,7 13,6 
MBO 13,6 11,6 8,6 10,3 19,2 11,3 
HBO 37,3 39,9 46,3 39,7 46,2 41,4 59,1 WO 11,0 19,2 17,9 23,1 19,2 17,7 

Am
ph

ion
ª 

LBO 5,1 5,8 

- - 

0,0 5,1 
MAVO, VMBO 14,0 14,8 17,6 14,6 
HAVO, VWO 18,0 13,5 17,6 16,0 
MBO 14,0 9,7 41,2 13,4 
HBO 34,8 38,7 11,8 35,4 50,8 WO 14,0 17,4 11,8 15,4 

De
 Ta

mb
oe

r# 

LBO 5,1 4,0 4,0 1,0 

- 

3,8 
MAVO, VMBO 11,3 10,1 6,1 14,6 10,6 
HAVO, VWO 13,6 11,1 10,1 12,5 12,1 
MBO 13,6 17,2 19,2 14,6 15,7 
HBO 40,1 43,4 40,4 43,8 41,6 57,7 WO 16,4 14,1 20,2 13,5 16,1 

 

                                                 
1 lager beroepsonderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs, VMBO kader of basisberoepsgerichte leerweg 
2 MAVO, VMBO theoretische of gemengde leerweg, M(ULO), 3-jarige HBS 
3 HAVO, MMS, HBS, VWO 
4 middelbaar beroepsonderwijs 
5 hoger beroepsonderwijs 
6 voor 1986 ook Technische en Landbouw Hogeschool 
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Ge
ert

 Te
isl

# 
LBO 3,1 4,7 3,3 3,5 

- 

3,6 
MAVO, VMBO 8,5 2,4 11,1 9,4 8,0 
HAVO, VWO 10,1 9,4 14,4 9,4 10,8 
MBO 21,7 18,8 13,3 24,7 19,8 
HBO 48,1 45,9 50,0 45,9 47,6 57,9 WO 8,5 18,8 7,8 7,1 10,3 

 G
ou

ds
e 

Sc
ho

uw
b.#

 

LBO 7,4 3,9 

- 

0,0 0,0 4,8 
MAVO, VMBO 10,7 13,5 7,8 1,9 10,4 
HAVO, VWO 10,3 10,3 5,9 7,5 9,6 
MBO 14,5 11,0 11,8 17,0 13,4 
HBO 31,4 36,8 43,1 43,4 35,5 61,8 WO 25,6 24,5 31,4 30,2 26,3 

To
taa

l**
 

LBO 5,7 3,7 2,9 2,4 0,0 3,9 
MAVO, VMBO 12,1 12,0 8,3 9,1 7,1 10,7 
HAVO, VWO 11,2 12,6 19,2 11,7 9,3 13,0 
MBO 15,3 11,5 12,3 14,0 18,1 13,6 
HBO 37,1 55,6 40,5 60,2 41,4 57,3 42,9 62,7 44,0 65,4 40,0 58,7 WO 18,5 19,7 15,9 19,8 21,4 18,7 

**= significante verschillen (chi-square test; P < 0.01) (minimaal 99%)  
*= significante verschillen (chi-square test; P < 0.05) (minimaal 95%)  
#= verschillen zijn niet significant 
ª= voldoet niet aan de voorwaarden voor de chi-square test waardoor deze niet berekend kan worden 
 

Tabel 6.9: Aantal bezoeken aan een professionele podiumkunstenvoorstelling in de afgelopen twaalf 
maanden publiek De Stille kracht en Kentering van een huwelijk in percentages 
 
aantal bezoeken Stille Kracht 

(n=1313) 
Kentering van een huwelijk 

(n=1125) 
totaal# 

1 tot 2 keer 7,4 7,9 7,6 
3 tot 5 keer 32,1 33,6 32,8 
6 keer of vaker 60,5 58,5 59,6 
#= verschillen zijn niet significant 
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Tabel 6.10: Aantal bezoeken aan een professionele podiumkunstenvoorstelling in de afgelopen twaalf 
maanden in percentages 
 

aantal bezoeken Stille Kracht** 
(n=1313) 

Kentering** 
(n=1124) 

Jeanne d’Arc* 
(n=664) 

Heads** 
(n=583) 

Myrrhª 
(n=182) 

totaal** 

Ha
rm

o-
nie

# 

1 tot 2 keer 4,3 7,8 9,3 11,3 0,0 7,4 
3 tot 5 keer 33,2 32,3 30,8 27,4 18,5 30,8 
6 keer of vaker 62,5 59,9 59,8 61,3 81,5 61,8 

Ca
ste

l-
lum

# 1 tot 2 keer 7,5 7,1 2,2 10,5 7,1 7,5 
3 tot 5 keer 30,8 23,5 44,4 35,8 25,0 31,7 
6 keer of vaker 61,7 69,4 53,3 53,7 67,9 60,8 

Pa
rk*

* 1 tot 2 keer 8,2 4,6 15,7 1,9 13,3 9,1 
3 tot 5 keer 27,6 26,3 28,3 13,5 16,7 25,6 
6 keer of vaker 64,1 69,1 56,0 84,6 70,0 65,4 

La
we

i# 1 tot 2 keer 11,8 8,0 15,9 15,4 3,7 12,0 
3 tot 5 keer 36,1 36,7 43,2 38,5 29,6 37,6 
6 keer of vaker 52,1 55,3 40,9 46,2 66,7 50,4 

Am
-

ph
ion

# 1 tot 2 keer 8,9 7,1 - - 17,6 8,5 
3 tot 5 keer 32,4 43,2 52,9 38,2 
6 keer of vaker 58,7 49,7 29,4 53,3 

Ta
m-

bo
er#

 1 tot 2 keer 11,7 14,3 11,1 8,2 - 11,6 
3 tot 5 keer 35,0 31,2 37,4 33,7 36,6 
6 keer of vaker 53,3 54,5 51,5 58,2 51,8 

Ge
ert

 
Te

is#
 1 tot 2 keer 7,0 15,1 9,8 15,3 - 11,3 

3 tot 5 keer 37,5 36,0 31,5 42,4 36,8 
6 keer of vaker 55,5 48,8 58,7 42,4 51,9 

Go
ud

se 
Sc

hw
b#

 1 tot 2 keer 2,8 3,8 - 5,9 7,5 3,9 
3 tot 5 keer 27,6 28,0 33,3 20,8 27,6 
6 keer of vaker 69,5 68,2 60,8 71,7 68,4 

To
t**

 1 tot 2 keer 7,4 7,9 12,5 10,5 7,7 8,9 
3 tot 5 keer 32,1 33,6 34,6 32,8 24,7 32,7 
6 keer of vaker 60,5 58,5 52,9 56,8 67,6 58,4 

**= significante verschillen (chi-square test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
*= significante verschillen (chi-square test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
#= verschillen zijn niet significant 
ª= voldoet niet aan de voorwaarden voor de chi-square test waardoor deze niet berekend kan worden 
 

Tabel 6.11: Aantal bezoeken aan een professionele toneelvoorstelling in de afgelopen twaalf 
maanden, publiek De Stille kracht en Kentering van een huwelijk in percentages 
 
aantal bezoeken Stille Kracht 

(n=1309) 
Kentering van een huwelijk 

(n=1120) 
totaal# 

1 tot 2 keer 40,5 38,9 39,8 
3 tot 5 keer 41,2 42,2 41,7 
6 keer of vaker 18,3 18,8 18,6 
#= verschillen zijn niet significant 
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Tabel 6.13: Aantal bezoeken aan toneel (bij de toneelproducties)- of dansvoorstelling (bij de 
dansproducties) in de afgelopen twaalf maanden, in percentages 
 

aantal bezoeken Stille Kracht# 
(n=1309) 

Kentering** 
(n=1119) 

Jeanne d’Arc** 
(n=662) 

Heads** Myrrh* 
(n=181) 

totaal** 

Ha
rm

o-
nie

# 

1 tot 2 keer 39,1 38,5 38,3 48,4 29,6 40,2 
3 tot 5 keer 40,8 38,0 35,5 40,3 48,1 39,3 
6 keer of vaker 20,1 23,4 26,2 11,3 22,2 20,5 

Ca
ste

l-
lum

**
  1 tot 2 keer 36,4 34,1 48,9 73,7 28,6 46,7 

3 tot 5 keer 46,7 50,6 42,2 22,1 60,7 41,7 
6 keer of vaker 16,8 15,3 8,9 4,2 10,7 11,7 

Pa
rk#

 1 tot 2 keer 35,1 27,3 37,7 36,5 26,7 33,5 
3 tot 5 keer 40,9 49,3 35,8 44,2 43,3 42,2 
6 keer of vaker 24,0 23,3 26,4 19,2 30,0 24,4 

La
we

i* 1 tot 2 keer 43,6 42,2 49,1 63,6 63,0 48,2 
3 tot 5 keer 35,0 39,2 37,3 29,9 29,6 36,1 
6 keer of vaker 21,4 18,6 13,7 6,5 7,4 15,7 

Am
-

ph
ion

# 1 tot 2 keer 47,8 41,2 - - 58,8 45,4 
3 tot 5 keer 36,5 48,4 29,4 41,4 
6 keer of vaker 15,7 10,5 11,8 13,2 

Ta
m-

bo
er*

* 1 tot 2 keer 44,7 40,8 59,2 72,4 - 52,6 
3 tot 5 keer 39,7 45,9 30,6 22,4 35,5 
6 keer of vaker 15,6 13,3 10,2 5,1 11,8 

Ge
ert

 
Te

is*
 1 tot 2 keer 45,7 55,8 51,1 71,4 - 54,7 

3 tot 5 keer 41,9 33,7 32,6 21,4 33,5 
6 keer of vaker 12,4 10,5 16,3 7,1 11,8 

Go
ud

se
Sc

hw
b*

* 

1 tot 2 keer 34,4 36,5 - 51,0 50,0 38,4 
3 tot 5 keer 46,3 35,9 39,2 38,5 41,6 
6 keer of vaker 19,3 27,6 9,8 11,5 20,1 

To
t**

 1 tot 2 keer 40,5 39,0 46,4 61,1 42,5 44,3 
3 tot 5 keer 41,2 42,2 35,3 30,5 42,0 38,9 
6 keer of vaker 18,3 18,9 18,3 8,4 15,5 16,8 

**= significante verschillen (chi-square test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
*= significante verschillen  (chi-square test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
#= verschillen zijn niet significant 
 

Tabel 6.15: Gemiddelde rapportcijfer voor de avond als geheel per theatergebouw 
 
  rapportcijfer avond als geheel 
Geert Teis (n=444) 7,88 
De Goudse Schouwburg (n=553) 7,80 
De Harmonie (n=697) 7,78 
De Lawei (n=638) 7,75 
De Tamboer (n=514) 7,74 
Castellum (n=414) 7,70 
het Park (n=6232 7,58 
Amphion (n=373) 7,43 
totaal  7,72 
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Tabel 6.16: Regressie van oordeel over voorstelling op het oordeel voor de avond als geheel, 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt Beta 
 
 Beta 
rapportcijfer voor de voorstelling 0,822** 
R² (adjusted) 0,676 
n=4251  
**= significant (P< 0.01) (eenzijdig) 
 

Tabel 6.17: Regressie van oordeel over voorstelling en theatergebouw op het oordeel voor de  avond 
als geheel, gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten Beta 
 
 Beta 
rapportcijfer voor de voorstelling 0,783** 
rapportcijfer voor het theatergebouw 0,267** 
R² (adjusted) 0,745 
n=4251  
**= significant (P< 0.01) (eenzijdig) 
 

Tabel 6.21: Regressie van oordeel over voorstelling en theatergebouw, het theaterbezoek als gezellige 
avond en het theaterbezoek als een bijzondere ervaring op het oordeel voor de avond als geheel, 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten Beta 
 
 Beta 
rapportcijfer voor de voorstelling 0,683** 
rapportcijfer voor het theatergebouw 0,252** 
ik vond mijn theaterbezoek een gezellige avond 0,124** 
mijn theaterbezoek heeft me over het geheel bekeken een bijzondere ervaring opgeleverd 0,056** 
R² (adjusted) 0,759 
n=3766  
**= significant (P< 0.01) (eenzijdig) 
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Tabel 6.22: Spearman correlatiecoëfficiënten van de rapportcijfers over de avond als geheel, de 
voorstelling en het theatergebouw, het theaterbezoek als gezellige avond en het theaterbezoek als een 
bijzondere ervaring 
 
 rapportcijfer 

voor de avond als 
geheel 

rapportcijfer 
voor de 
voorstelling 

rapportcijfer 
voor het thea-
tergebouw 

ik vond mijn 
theaterbezoek een 
gezellige avond 

mijn theater-
bezoek heeft me 
over het geheel 
bekeken een 
bijzondere 
ervaring 
opgeleverd 

rapportcijfer voor de avond als 
geheel 1,000     

rapportcijfer voor de voorstelling 0,784** 1,000    
rapportcijfer voor het 
theatergebouw 0,386** 0,134** 1,000   

ik vond mijn theaterbezoek een 
gezellige avond 0,536** 0,472** 0,202** 1,000  

mijn theaterbezoek heeft me over 
het geheel bekeken een bijzondere 
ervaring opgeleverd 

0,553** 0,554** 0,150** 0,592** 1,000 

**= correlatie is significant (P< 0.01 tweezijdig)  
 

Tabel 6.24: Karakterisering van theatergebouw De Harmonie op het niveau van de locatie, het 
exterieur, de zaal en de publieksruimten, gemiddelden 
 
       niveau ervaring gebouw als 

De
 H

arm
on

ie 

locatie bekend terrein (5,36), vertrouwd (5,07), toegankelijk (4,82), verzorgd (4,79), luxueus (4,15), prestigieus (4,09) 
exterieur toegankelijk (4,69), verzorgd (4,63), vertrouwd (4,61), uitnodigend (4,60), functioneel (4,50), bijzonder (4,19),  

ruimtelijk (4,19), krachtig (4,18), transparant (4,14), een coherent geheel (4,13), dominant (4,03), vriendelijk 
(3,97), verrassend (3,92), luxueus (3,87), prestigieus (3,83), veelkleurig (3,70), uitdagend (3,67), spectaculair 
(3,66), prikkelend (3,61), theatraal (3,59*)_complex (2,97), zwaar (2,82), gewoon (2,81), druk (2,70), ingetogen 
(2,69), gedateerd (2,36), gesloten (2,35), storend in de omgeving (2,23), saai (2,19),  lelijk (2,01) 

zaal functioneel (4,57), overzichtelijk (4,43), verzorgd (4,39), aangenaam (4,12), een coherent geheel (4,05), sfeervol 
(3,99), ruimtelijk (3,98), gezellig (3,78)_theatraal (3,55n.s.) luxueus (3,50n.s.), gewoon (3,50n.s.) krachtig, 
(3,44n.s.)_prestigieus (3,32), bijzonder (3,30), ingetogen (3,12), prikkelend (3,09), uitdagend (3,01), verrassend 
(3,00), spectaculair (2,97), veelkleurig (2,74), dominant (2,69), druk (2,66), saai (2,48), complex (2,46), gesloten 
(2,46), gedateerd (2,39),  zwaar (2,27), lelijk (2,13) 

publieksruimten bekend terrein (5,05), vertrouwd (5,01), verzorgd (4,90), overzichtelijk (4,76), aangenaam (4,67), functioneel 
(4,63), gezellig (4,45), sfeervol (4,40), ruimtelijk (4,50), een coherent geheel (4,04), krachtig (3,85), luxueus 
(3,80), bijzonder (3,77)_theatraal (3,56n.s), verrassend (3,43n.s.), prestigieus (3,43n.s.), veelkleurig 
(3,42n.s)_uitdagend (3,34), druk (3,29), spectaculair (3,28), prikkelend (3,26), ingetogen (3,10), dominant 
(2,98), gewoon (2,96), complex (2,71), gedateerd (2,24), saai (2,20), gesloten (2,12), zwaar (2,09), lelijk (1,83)  

Items liggen significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
*= significantie ligt op 0,05 niveau (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
n.s.= niet significant 
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Tabel 6.25: Karakterisering van theatergebouw Castellum op het niveau van de locatie, het 
exterieur, de zaal en de publieksruimten, gemiddelden 
 
       niveau ervaring gebouw als 

Ca
ste

llu
m 

locatie bekend terrein (4,74), toegankelijk (4,57), verzorgd (4,53), vertrouwd (4,38), luxueus (3,90), prestigieus (3,80) 
exterieur verzorgd (4,52), toegankelijk (4,51), functioneel (4,29), uitnodigend (4,24), ruimtelijk (4,05), een coherent 

geheel (3,95), dominant (3,92), bijzonder (3,88), transparant (3,83),  krachtig (3,80), vertrouwd (3,78), luxueus 
(3,71), prestigieus (3,64), verrassend (3,63*), vriendelijk (3,61*)_spectaculair (3,42n.s.)_uitdagend (3,31), 
theatraal (3,30), veelkleurig (3,23), prikkelend (3,16), complex (3,08), zwaar (2,92), gewoon (2,81), druk (2,71), 
gesloten (2,69), ingetogen (2,67), saai (2,61), lelijk (2,48), storend in de omgeving (2,37), gedateerd (2,31) 

zaal functioneel (4,58), verzorgd (4,55), overzichtelijk (4,45), ruimtelijk (4,24), aangenaam (4,19), een coherent 
geheel (4,11), sfeervol (4,01), gezellig (3,84), luxueus (3,84)_prestigieus (3,53n.s.), krachtig (3,53n.s.), theatraal 
(3,45n.s.), bijzonder (3,45n.s.), gewoon (3,41n.s.)_uitdagend (3,22), veelkleurig (3,20), verrassend (3,19), 
prikkelend (3,18), spectaculair (3,18), ingetogen (3,14), dominant (2,90), druk (2,75), complex (2,74), gesloten 
(2,52), saai (2,49), zwaar (2,33), gedateerd (2,15), lelijk (2,15) 

publieksruimten verzorgd (4,53), functioneel (4,25), aangenaam (4,13), bekend terrein (4,13), vertrouwd (4,12), overzichtelijk 
(3,99), ruimtelijk (3,98), gezellig (3,85), sfeervol (3,85), een coherent geheel (3,78), veelkleurig (3,67)_luxueus 
(3,60n.s.), krachtig (3,45n.s.), bijzonder (3,39n.s.)_ druk (3,34), verrassend (3,27), gewoon (3,26), theatraal 
(3,21), prestigieus (3,21), ingetogen (3,12), uitdagend (3,07), spectaculair (3,05), prikkelend (3,02), complex 
(2,92), dominant (2,90), saai (2,61), gesloten (2,57), zwaar (2,33), gedateerd (2,22), lelijk (2,21) 

Items liggen significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
*= significantie ligt op 0,05 niveau (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
n.s.= niet significant 
 

Tabel 6.26: Karakterisering van theatergebouw het Park op het niveau van de locatie, het exterieur, 
de zaal en de publieksruimten, gemiddelden 
 
       niveau ervaring gebouw als 

he
t P

ark
 

locatie bekend terrein (5,16), vertrouwd (4,61), verzorgd (4,57), toegankelijk (4,16), prestigieus (4,09), luxueus (3,94) 
exterieur verzorgd (4,69), bijzonder (4,56), uitnodigend (4,37), ruimtelijk (4,37), dominant (4,30) verrassend (4,27), 

toegankelijk (4,22), functioneel (4,21), krachtig (4,21), prestigieus (4,11), een coherent geheel (4,10), vertrouwd 
(4,06), spectaculair (4,04), veelkleurig (3,93), uitdagend (3,83), luxueus (3,81), vriendelijk (3,72), prikkelend 
(3,67), theatraal (3,65), transparant (3,62*)_complex (3,47n.s.)_zwaar (3,07), druk (2,98), gesloten (2,73), 
ingetogen (2,51), gewoon (2,42), gedateerd (2,35), storend in de omgeving (2,31), lelijk (2,30), saai (2,13) 

zaal verzorgd (4,34), functioneel (4,24), overzichtelijk (4,19), ruimtelijk (4,01), sfeervol (3,93), een coherent geheel 
(3,91), aangenaam (3,89), gezellig (3,65)_luxueus (3,52n.s.), theatraal (3,50n.s.), prestigieus (3,49n.s.), krachtig 
(3,48n.s.)_bijzonder (3,37*), gewoon 93,31), prikkelend (3,23), veelkleurig (3,18), verrassend (3,15), uitdagend 
(3,15), ingetogen (3,12), spectaculair (3,11), complex (2,94), dominant (2,81), druk (2,72), gesloten (2,59), saai 
(2,44), zwaar (2,35), lelijk (2,22), gedateerd (2,20) 

publieksruimten verzorgd (4,60), bekend terrein (4,50), vertrouwd (4,24), ruimtelijk (4,19), aangenaam (4,09), functioneel (4,04), 
overzichtelijk (3,89), sfeervol (3,89), gezellig (3,83), een coherent geheel (3,65)_bijzonder (3,60n.s.), krachtig 
(3,56n.s.), veelkleurig (3,54n.s.), luxueus (3,53n.s.), prestigieus (3,40n.s.)_verrassend (3,38*), theatraal (3,37*), 
spectaculair (3,23), complex (3,23), druk (3,23), uitdagend (3,21), prikkelend (3,14), dominant (3,04), gewoon 
(3,00), ingetogen (2,99), saai (2,44), gesloten (2,43), zwaar (2,34), gedateerd (2,20), lelijk (2,14) 

Items liggen significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
*= significantie ligt op 0,05 niveau (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
n.s.= niet significant 
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Tabel 6.27: Karakterisering van theatergebouw De Lawei op het niveau van de locatie, het exterieur, 
de zaal en de publieksruimten, gemiddelden 
 
       niveau ervaring gebouw als 

De
 La

we
i 

locatie toegankelijk(4,96), bekend terrein (4,95), vertrouwd (4,91), verzorgd (4,77), luxueus (3,61)_prestigieus 
(3,52n.s.) 

exterieur toegankelijk (4,63), functioneel (4,41), vertrouwd (4,24), uitnodigend (4,20), verzorgd (4,14), een coherent 
geheel (3,81), ruimtelijk (3,77), vriendelijk (3,67)_gewoon (3,54n.s.)_krachtig (3,32), gedateerd (3,27), 
transparant (3,24), dominant (3,23), bijzonder (3,21), ingetogen (3,15), saai (3,04), gesloten (2,97), luxueus 
(2,94), verrassend (2,85), prestigieus (2,85), complex (2,82), theatraal (2,79), veelkleurig (2,77), zwaar (2,77), 
lelijk (2,62), uitdagend (2,62), prikkelend (2,58), spectaculair (2,54),  druk (2,43), storend in de omgeving (2,14) 

zaal functioneel (4,53), overzichtelijk (4,50), verzorgd (4,37), aangenaam (4,04), sfeervol (3,92), een coherent geheel 
(3,88), ruimtelijk (3,85), gewoon (3,85), gezellig (3,77)_ingetogen (3,31), theatraal (3,24), krachtig (3,15), 
luxueus (3,11), prestigieus (2,95), gedateerd (2,93), bijzonder (2,89), prikkelend (2,85), uitdagend 2,73, 
spectaculair (2,72), verrassend 2,72), saai (2,62), veelkleurig (2,56), gesloten (2,56), dominant (2,54), complex 
(2,47), druk (2,46), zwaar (2,33), lelijk (2,31)  

publieksruimten verzorgd (4,82), vertrouwd (4,73), bekend terrein (4,71), aangenaam (4,50), functioneel (4,46), overzichtelijk 
(4,37), gezellig (4,31), sfeervol (4,16), ruimtelijk (4,07), een coherent geheel (3,72)_gewoon 
(3,49n.s.)_ingetogen (3,32), krachtig (3,31), luxueus (3,17), theatraal (3,13), verrassend (3,12), bijzonder (3,11), 
veelkleurig (2,99), druk (2,98), gedateerd (2,93), uitdagend (2,92), prikkelend (2,89), spectaculair (2,84), 
prestigieus (2,84), dominant (2,66), complex (2,64), saai (2,62), gesloten (2,45), zwaar (2,24), lelijk (2,23)  

Items liggen significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%)  
n.s.= niet significant 
 

Tabel 6.28: Karakterisering van theatergebouw De Tamboer op het niveau van de locatie, het 
exterieur, de zaal en de publieksruimten, gemiddelden 
 
       niveau ervaring gebouw als 

De
 Ta

mb
oe

r 

locatie bekend terrein (4,95), toegankelijk (4,84), vertrouwd (4,84), verzorgd (4,70), luxueus (3,88), prestigieus (3,78) 
exterieur toegankelijk (4,59), functioneel (4,50), verzorgd (4,40),  uitnodigend (4,29), vertrouwd (4,20), vriendelijk (3,89), 

ruimtelijk (3,88), een coherent geheel (3,86), transparant (3,65)_bijzonder (3,48), krachtig (3,46n.s.)_gewoon 
(3,36), luxueus (3,29), dominant (3,26), ingetogen (3,21), verrassend (3,15), prestigieus (3,13), veelkleurig 
(2,94), theatraal (2,91), gedateerd (2,86), complex (2,84), uitdagend (2,80), saai (2,79), prikkelend (2,77), 
spectaculair (2,75), gesloten (2,67), zwaar (2,65), druk (2,44), lelijk (2,37), storend in de omgeving (2,06) 

zaal functioneel (4,51), verzorgd (4,39), overzichtelijk (4,38), aangenaam (4,05), ruimtelijk (3,92), sfeervol (3,91), 
een coherent geheel (3,90), gezellig (3,84), gewoon (3,67)_luxueus (3,35), theatraal (3,30), krachtig (3,29), 
ingetogen (3,22), prestigieus (3,16), bijzonder (3,08), prikkelend (3,05), verrassend (2,91), spectaculair (2,87), 
gedateerd (2,76), veelkleurig (2,74), dominant (2,70), gesloten (2,69), complex (2,65), druk (2,62), saai (2,57), 
zwaar (2,28), lelijk (2,20) 

publieksruimten verzorgd (4,79),  bekend terrein (4,65), vertrouwd (4,60),  functioneel (4,53), aangenaam (4,45), overzichtelijk 
(4,37), gezellig (4,28), sfeervol (4,17), ruimtelijk (4,09), een coherent geheel (3,75)_luxueus (3,42n.s.)_gewoon 
(3,38*), ingetogen (3,35), krachtig (3,35), druk (3,22), theatraal (3,17), bijzonder (3,16), veelkleurig (3,14), 
verrassend (2,98), prestigieus (2,96), uitdagend(2,94), prikkelend (2,89), spectaculair (2,83), complex (2,77), 
gedateerd (2,73), dominant (2,73), gesloten (2,40), zwaar (2,29), lelijk (2,14) 

Items liggen significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%)  
*= significantie ligt op 0,05 niveau (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
n.s.= niet significant 
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Tabel 6.29: Karakterisering van theatergebouw Geert Teis op het niveau van de locatie, het 
exterieur, de zaal en de publieksruimten, gemiddelden 
 
       niveau ervaring gebouw als 

Ge
ert

 Te
is 

locatie toegankelijk (4,91), vertrouwd (4,85), bekend terrein (4,76), verzorgd (4,61)_luxueus (3,43n.s.)_prestigieus 
(3,31) 

exterieur toegankelijk (4,69), functioneel (4,40), verzorgd (4,18), vertrouwd (4,15), uitnodigend (4,09), gewoon (3,84), 
vriendelijk (3,78)_een coherent geheel (3,56n.s.), ruimtelijk (3,49n.s.), ingetogen (3,43n.s.)_gedateerd (3,26), 
gesloten (3,19), saai (3,14), bijzonder (2,92), transparant (2,82), krachtig (2,78), veelkleurig (2,75), lelijk (2,69), 
luxueus (2,68), verrassend (2,63), complex (2,62), prestigieus (2,59), dominant (2,55), theatraal (2,50), zwaar 
(2,40), uitdagend (2,36), prikkelend (2,35), druk (2,30), spectaculair (2,20), storend in de omgeving (2,14) 

zaal overzichtelijk (4,45), functioneel (4,44), verzorgd (4,43), aangenaam (4,15), gewoon (3,92), gezellig (3,90), 
sfeervol (3,85), een coherent geheel (3,72)_ruimtelijk (3,57n.s.)_ingetogen (3,33), theatraal (3,11), krachtig 
(2,98), gedateerd (2,94), luxueus (2,94), prestigieus (2,81), bijzonder (2,79), prikkelend (2,76), saai (2,69), 
verrassend (2,69), uitdagend (2,67), spectaculair (2,65), veelkleurig (2,65), gesloten 92,62), druk (2,46), 
complex (2,41), dominant (2,38), lelijk (2,26), zwaar (2,20) 

publieksruimten bekend terrein (4,80), vertrouwd (4,78), verzorgd (4,76), overzichtelijk (4,52), aangenaam (4,46), functioneel 
(4,41), gezellig (4,27), sfeervol (4,04), gewoon (3,84)_ingetogen (3,58n.s.), een coherent geheel (3,58n.s.), 
ruimtelijk (3,55n.s.)_gedateerd (3,17), druk (2,96), krachtig (2,92), luxueus (2,87), theatraal (2,86), saai (2,85), 
bijzonder (2,67), veelkleurig (2,61), prikkelend (2,55), verrassend (2,55), gesloten (2,54), uitdagend (2,51), 
dominant (2,43), prestigieus (2,39), complex (2,37), spectaculair (2,36), lelijk (2,35), zwaar (2,28) 

Items liggen significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%)  
n.s.= niet significant 
 

Tabel 6.30: Karakterisering van theatergebouw De Goudse Schouwburg op het niveau van de 
locatie, het exterieur, de zaal en de publieksruimten, gemiddelden 
 
       niveau ervaring gebouw als 

De
 G

ou
ds

e S
ch

ou
wb

urg
 

locatie bekend terrein (5,29), vertrouwd (5,16), toegankelijk (4,90), verzorgd (4,81), luxueus (3,95), prestigieus (3,78) 
exterieur toegankelijk (4,73), functioneel (4,53), verzorgd (4,42), uitnodigend (4,42), vertrouwd (4,39), een coherent 

geheel (3,95), vriendelijk (3,90), ruimtelijk (3,64)_bijzonder (3,50n.s.)_krachtig (3,40*), veelkleurig (3,35), 
gewoon (3,30), luxueus (3,28), dominant (3,22), prestigieus (3,19), transparant (3,18), verrassend (3,16), 
ingetogen (3,16), theatraal (2,98), gesloten (2,94), prikkelend (2,81), complex (2,80), uitdagend (2,80), 
spectaculair (2,74), gedateerd (2,70), saai (2,70), zwaar (2,57), druk (2,46), lelijk (2,27), storend in de omgeving 
(2,15) 

zaal verzorgd (4,62), functioneel (4,57), overzichtelijk (4,50), aangenaam (4,40), sfeervol (4,33),  gezellig (4,24), een 
coherent geheel (4,19), ruimtelijk (4,02), luxueus (3,68)_prestigieus (3,43n.s.), gewoon (3,44n.s.), theatraal 
(3,40n.s.)_bijzonder (3,37), krachtig (3,35), prikkelend (3,20), uitdagend (3,14), ingetogen (3,13), veelkleurig 
(3,11), verrassend (3,07), spectaculair (3,00), druk (2,69), dominant (2,60), complex (2,48), gesloten (2,40), 
gedateerd (2,30), saai (2,19), zwaar (2,05), lelijk (1,86) 

publieksruimten bekend terrein (5,02), vertrouwd (4,99), verzorgd (4,97), aangenaam(4,73), gezellig (4,69), functioneel (4,61), 
overzichtelijk (4,56), sfeervol (4,54), ruimtelijk (3,95), een coherent geheel (3,89)_luxueus (3,52 n.s.), 
veelkleurig (3,45n.s.), druk (3,40n.s.)_bijzonder (3,30), ingetogen (3,22)_krachtig (3,40*), theatraal (3,17), 
verrassend (3,15), gewoon (3,07), prikkelend (3,00), uitdagend (2,99), prestigieus (2,96), spectaculair (2,89), 
complex (2,59), dominant (2,65), gedateerd (2,41), gesloten (2,36), zwaar (2,09), lelijk (1,90) 

Items liggen significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%)  
*= significantie ligt op 0,05 niveau (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
n.s.= niet significant 
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Tabel 6.31: Karakterisering van theatergebouw Amphion op het niveau van de locatie, het exterieur, 
de zaal en de publieksruimten, gemiddelden 
 
       niveau ervaring gebouw als 

Am
ph

ion
 

locatie bekend terrein (5,18), vertrouwd (4,78), toegankelijk (4,35), verzorgd (4,01)_prestigieus (2,66), luxueus (2,53) 
exterieur vertrouwd (4,21), gewoon (4,07), saai (4,01), gedateerd (3,94), toegankelijk (3,93), gesloten (3,77), lelijk 

(3,66*), functioneel (3,61*)_verzorgd (3,25), ingetogen (3,21), een coherent geheel (3,07), uitnodigend (3,06), 
vriendelijke (2,96), ruimtelijk (2,94), zwaar (2,90), complex (2,43), storend in de omgeving (2,42), dominant 
(2,39), krachtig (2,31), transparant (2,19), bijzonder (2,17), druk (2,16), theatraal (2,13), luxueus (2,05), 
prestigieus (2,04), veelkleurig (2,03), uitdagend (1,84), prikkelend (1,82), verrassend (1,80), spectaculair (1,72) 

zaal overzichtelijk (4,13), gewoon (4,13), functioneel (4,01), gedateerd (4,01), verzorgd (3,94)_aangenaam 
(3,49n.s.)_gezellig (3,26), sfeervol (3,30), saai (3,26), een coherent geheel (3,24), ingetogen (3,13), lelijk (3,09), 
ruimtelijk (3,03), gesloten (3,01), druk (2,71), krachtig (2,61), theatraal (2,58), zwaar (2,50), complex (2,34), 
luxueus (2,33), prestigieus (2,26), dominant (2,25), bijzonder (2,25), veelkleurig (2,25), prikkelend (2,21), 
uitdagend (2,16), spectaculair (2,05), verrassend (2,05) 

publieksruimten bekend terrein (4,81), vertrouwd (4,71), verzorgd (4,38), gewoon (4,21), gedateerd (4,18), overzichtelijk (4,16), 
functioneel (3,99),  aangenaam (3,81)_gezellig (3,58n.s.), saai (3,52n.s.)_druk (3,30), sfeervol (3,29), ingetogen 
(3,28), een coherent geheel (3,14), gesloten (3,03), ruimtelijk (2,94), zwaar (2,88), krachtig (2,58), theatraal 
(2,50), dominant (2,50), luxueus (2,33), complex (2,20), bijzonder (2,18), prikkelend (2,13), veelkleurig (2,12), 
verrassend (2,09), uitdagend (2,05), spectaculair (1,99), prestigieus (1,99)   

Items liggen significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
*= significantie ligt op 0,05 niveau (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
n.s.= niet significant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 474 

Tabel 6.32: Factormatrix van de beleving van het theatergebouw op het niveau van het exterieur na 
factoranalyse met Varimax-rotatie 
 
factoren  items 1 2 3 
belevenisesthetiek 1 spectaculair  0,801 0,217 -0,268 
 2 theatraal 0,713 0,213 -0,086 
 3 uitdagend 0,784 0,279 -0,216 
 4 prikkelend 0,745 0,277 -0,212 
 5 druk 0,621 -0,059 0,263 
 6 veelkleurig 0,613 0,261 -0,202 
 7 complex 0,601 -0,041 0,214 
 8 dominant 0,738 -0,045 -0,096 
 9 krachtig 0,714 0,318 -0,227 
 10 prestigieus 0,735 0,205 -0,247 
 11 luxueus 0,708 0,342 -0,210 
 12 verrassend 0,713 0,293 -0,338 
 13 bijzonder 0,661 0,364 -0,319 
gebruiksvriendelijkheid 14 functioneel  0,158 0,725 -0,059 
 15 coherent geheel 0,343 0,574 -0,191 
 16 toegankelijk 0,067 0,753 -0,013 
 17 verzorgd 0,370 0,619 -0,235 
 18 uitnodigend 0,319 0,732 -0,239 
 19 vriendelijk 0,267 0,697 -0,089 
 20 vertrouwd 0,130 0,552 0,034 
onaantrekkelijkheid 21 gewoon -0,341 0,033 0,661 
 22 saai -0,296 -0,295 0,656 
 23 lelijk -0,131 -0,499 0,590 
 24 gesloten -0,070 -0,272 0,614 
 25 gedateerd -0,130 -0,011 0,581 
niet factor gerelateerd 26 storend in de omgeving 0,183 -0,443 -0,395 
 27 ruimtelijk 0,468 0,376 -0,193 
 28 transparant 0,457 0,365 -0,238 
 29 zwaar 0,455 -0,309 0,434 
 30 ingetogen -0,142 -0,365 0,488 
      
eigen waarde   7,892 5,032 3,476 
% verklaarde variantie   26,306 16,772 11,587 
% totaal verklaarde variantie  54,665    
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Tabel 6.33: Factormatrix van de beleving van het theatergebouw op het niveau van de zaal na 
factoranalyse met Varimax-rotatie 
 
factoren  items 1 2 3 
belevenisesthetiek 1 spectaculair 0,842 0,213 -0,055 
 2 theatraal  0,633 0,252 -0,013 
 3 sfeervol 0,504 0,493 -0,319 
 4 uitdagend 0,818 0,234 -0,079 
 5 prikkelend  0,775 0,237 -0,055 
 6 veelkleurig 0,634 0,116 0,059 
 7 complex  0,553 -0,138 0,360 
 8 dominant 0,690 0,020 0,244 
 9 krachtig 0,619 0,356 0,017 
 10 prestigieus  0,736 0,241 -0,119 
 11 luxueus 0,659 0,342 -0,212 
 12 verrassend 0,822 0,197 -0,068 
 13 bijzonder  0,766 0,250 -0,195 
gebruiksvriendelijkheid 14 functioneel  0,078 0,803 -0,111 
 15 overzichtelijk  0,057 0,795 -0,094 
 16 coherent geheel  0,319 0,593 -0,196 
 17 verzorgd  0,204 0,698 -0,173 
 18 aangenaam  0,424 0,661 -0,256 
 19 gezellig 0,502 0,555 -0,218 
 20 ruimtelijk  0,408 0,556 -0,119 
onaantrekkelijkheid 21 gewoon -0,453 0,214 0,515 
 22 saai -0,320 -0,227 0,618 
 23 lelijk -0,209 -0,306 0,666 
 24 zwaar 0,302 -0,209 0,656 
 25 gesloten 0,101 -0,180 0,639 
 26 gedateerd -0,197 -0,140 0,591 
niet factor gerelateerd 27 ingetogen 0,076 0,372 0,452 
 28 druk 0,341 -0,134 0,438 
      
eigen waarde   7,803 4,512 3,300 
% verklaarde variantie   27,869 16,115 11,786 
% totaal verklaarde variantie  55,771    
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Tabel 6.34: Factormatrix van de beleving van het theatergebouw op het niveau van de 
publieksruimten na factoranalyse met Varimax-rotatie 
 
factoren  items 1 2 3 
belevenisesthetiek 1 spectaculair  0,873 0,165 -0,054 
 2 theatraal 0,658 0,179 0,040 
 3 uitdagend  0,854 0,185 -0,067 
 4 prikkelend 0,798 0,182 -0,040 
 5 veelkleurig 0,699 0,111 -0,132 
 6 complex 0,606 -0,222 0,213 
 7 dominant 0,552 -0,045 0,349 
 8 krachtig 0,701 0,311 -0,70 
 9 prestigieus  0,850 0,115 -0,058 
 10 luxueus 0,712 0,262 -0,174 
 11 verrassend 0,847 0,164 -0,127 
 12 bijzonder 0,794 0,240 -0,203 
 13 ruimtelijk 0,504 0,407 -0,250 
gebruiksvriendelijkheid 14 functioneel 0,146 0,671 -0,117 
 15 overzichtelijk 0,080 0,761 -0,134 
 16 verzorgd 0,193 0,719 -0207 
 17 aangenaam 0,290 0,747 -0,260 
 18 gezellig 0,363 0,676 -0,255 
 19 sfeervol 0,468 0,626 -0,299 
 20 vertrouwd 0,016 0,816 -0,044 
 21 bekend terrein -0,010 0,653 -0,008 
onaantrekkelijkheid 22 gewoon -0,419 -0,037 0,570 
 23 saai -0,315 -0,215 0,629 
 24 lelijk -0,271 -0,355 0,656 
 25 zwaar 0,143 -0,284 0,713 
 26 gesloten 0,050 -0,244 0,702 
 27 gedateerd -0,274 -0,039 0,687 
niet factor gerelateerd 28 ingetogen 0,066 0,290 0,375 
 29 druk 0,151 -0,081 0,277 
 30 coherent geheel 0,349 0,452 -0,105 
      
eigen waarde   8,126 5,276 3,503 
% verklaarde variantie   27,086 17,587 11,687 
% totaal verklaarde variantie  56,351    
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6.35: Factormatrix van de beleving van het theatergebouw op het niveau van de locatie na 
factoranalyse met Varimax-rotatie 
 
factoren  items 1 2 
sociale status 1 luxueus 0,906 0,098 
 2 prestigieus 0,826 0,114 
 3 verzorgd 0,707 0,356 
bekendheid 4 vertrouwd 0,218 0,890 
 5 bekend terrein 0,057 0,832 
 6 toegankelijk 0,444 0,532 
     
eigen waarde   2,250 1,916 
% verklaarde variantie   37,506 31,928 
% totaal verklaarde variantie  69,434   
 

Tabel 6.38: Items naar factor voor theatergebouw De Harmonie, gemiddelden 
 
De Harmonie factor 1: belevenisesthetiek factor 2:  

toegankelijkheid 
factor 3:  
onaantrekkelijkheid 

niet factor gerelateerd 

exterieur bijzonder (4,19)  
krachtig (4,18)  
dominant (4,03)  
verrassend (3,92)  
luxueus (3,87)  
prestigieus (3,83) 
veelkleurig (3,70) 
uitdagend (3,67) 
spectaculair (3,66) 
prikkelend (3,61)  
theatraal (3,59*) 

toegankelijk (4,69)  
verzorgd (4,63)  
vertrouwd (4,61) 
uitnodigend (4,60) 
functioneel (4,50)   
een coherent geheel (4,13)  
vriendelijk (3,97) 

- ruimtelijk (4,19) 
transparant (4,14) 

interieur factor 1: belevenisesthetiek factor 2: 
gebruiksvriendelijkheid 

factor 3:  
onaantrekkelijkheid 

niet factor gerelateerd 

zaal sfeervol (3,99) functioneel (4,57) 
overzichtelijk (4,43) 
verzorgd (4,39)  
aangenaam (4,12) 
een coherent geheel (4,05) 
ruimtelijk (3,98)  
gezellig (3,78) 

- - 

publieksruimten ruimtelijk (4,50) 
krachtig (3,85)  
luxueus (3,80)  
bijzonder (3,77)  
 

bekend terrein (5,05) 
vertrouwd (5,01)  
verzorgd (4,90) 
overzichtelijk (4,76)  
aangenaam (4,67) 
functioneel (4,63)  
gezellig (4,45)  
sfeervol (4,40) 

- een coherent geheel (4,04) 

Getoonde items liggen significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
*= significantie ligt op 0,05 niveau (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
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Tabel 6.39: Items naar factor voor theatergebouw Castellum, gemiddelden 
 
Castellum factor 1: belevenisesthetiek factor 2:  

toegankelijkheid 
factor 3:  
onaantrekkelijkheid 

niet factor gerelateerd 

exterieur dominant (3,92)  
bijzonder (3,88)  
krachtig (3,80)  
luxueus (3,71)  
prestigieus (3,64) 
verrassend (3,63) 

verzorgd (4,52) 
toegankelijk (4,51) 
functioneel (4,29) 
uitnodigend (4,24)  
een coherent geheel (3,95)  
vertrouwd (3,78) 
vriendelijk (3,61*) 

- ruimtelijk (4,05)  
transparant (3,83) 

interieur factor 1: belevenisesthetiek factor 2: 
gebruiksvriendelijkheid 

factor 3:  
onaantrekkelijkheid 

niet factor gerelateerd 

zaal sfeervol (4,01)  
luxueus (3,84) 

functioneel (4,58)  
verzorgd (4,55) 
overzichtelijk (4,45) 
ruimtelijk (4,24) 
aangenaam (4,19)  
een coherent geheel (4,11) 
gezellig (3,84) 

- nvt 

publieksruimten ruimtelijk (3,98)  
veelkleurig (3,67)  
 

verzorgd (4,53)  
functioneel (4,25) 
aangenaam (4,13)  
bekend terrein (4,13) 
vertrouwd (4,12) 
overzichtelijk (3,99) 
gezellig (3,85)  
sfeervol (3,85) 

- een coherent geheel (3,78) 

Getoonde items liggen significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
*= significantie ligt op 0,05 niveau (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
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Tabel 6.40: Items naar factor voor theatergebouw het Park, gemiddelden 
 
Het Park factor 1: belevenisesthetiek factor 2:  

toegankelijkheid 
factor 3:  
onaantrekkelijkheid 

niet factor gerelateerd 

exterieur bijzonder (4,56)  
dominant (4,30)  
verrassend (4,27)  
krachtig (4,21)  
prestigieus (4,11) 
spectaculair (4,04)  
veelkleurig (3,93) 
uitdagend (3,83)  
luxueus (3,81)  
prikkelend (3,67)  
theatraal (3,65) 

verzorgd (4,69) 
uitnodigend (4,37) 
toegankelijk (4,22) 
functioneel (4,21)  
een coherent geheel (4,10) 
vertrouwd (4,06)  
vriendelijk (3,72) 

- ruimtelijk (4,37) 
transparant (3,62*) 

interieur factor 1: belevenisesthetiek factor 2: 
gebruiksvriendelijkheid 

factor 3:  
onaantrekkelijkheid 

niet factor gerelateerd 

zaal sfeervol (3,93) verzorgd (4,34)  
functioneel (4,24) 
overzichtelijk (4,19) 
ruimtelijk (4,01)  
een coherent geheel (3,91)  
aangenaam (3,89)  
gezellig (3,65) 

- nvt 

publieksruimten ruimtelijk (4,19) verzorgd (4,60)  
bekend terrein (4,50) 
vertrouwd (4,24) 
aangenaam (4,09) 
functioneel (4,04) 
overzichtelijk (3,89) 
sfeervol (3,89)  
gezellig (3,83) 

- een coherent geheel (3,65) 

Getoonde items liggen significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
*= significantie ligt op 0,05 niveau (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
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Tabel 6.41: Items naar factor voor theatergebouw De Lawei, gemiddelden 
 
De Lawei factor 1: belevenisesthetiek factor 2:  

toegankelijkheid 
factor 3:  
onaantrekkelijkheid 

niet factor gerelateerd 

exterieur - toegankelijk (4,63) 
functioneel (4,41) 
vertrouwd (4,24) 
uitnodigend (4,20) 
verzorgd (4,14) 
een coherent geheel (3,81) 
vriendelijk (3,67) 

- ruimtelijk (3,77) 

interieur factor 1: belevenisesthetiek factor 2: 
gebruiksvriendelijkheid 

factor 3:  
onaantrekkelijkheid 

niet factor gerelateerd 

zaal sfeervol (3,92) functioneel (4,53) 
overzichtelijk (4,50) 
verzorgd (4,37)  
aangenaam (4,04)  
een coherent geheel (3,88) 
ruimtelijk (3,85)  
gezellig (3,77) 

gewoon (3,85) nvt 

publieksruimten ruimtelijk (4,07) verzorgd (4,82)  
vertrouwd (4,73)  
bekend terrein (4,71) 
aangenaam (4,50) 
functioneel (4,46) 
overzichtelijk (4,37) 
gezellig (4,31)  
sfeervol (4,16)  

- een coherent geheel (3,72) 

Getoonde items liggen significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
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Tabel 6.42: Items naar factor voor theatergebouw De Tamboer, gemiddelden 
 
De Tamboer factor 1: belevenisesthetiek factor 2:  

toegankelijkheid 
factor 3:  
onaantrekkelijkheid 

niet factor gerelateerd 

exterieur - toegankelijk (4,59) 
functioneel (4,50)  
verzorgd (4,40)  
uitnodigend (4,29) 
vertrouwd (4,20)   
vriendelijk (3,89)  
een coherent geheel (3,86) 

- ruimtelijk (3,88) 
transparant (3,65) 

interieur factor 1: belevenisesthetiek factor 2: 
gebruiksvriendelijkheid 

factor 3:  
onaantrekkelijkheid 

niet factor gerelateerd 

zaal sfeervol (3,91) functioneel (4,51)  
verzorgd (4,39) 
overzichtelijk (4,38) 
aangenaam (4,05) 
ruimtelijk (3,92)  
een coherent geheel (3,90) 
gezellig (3,84) 

gewoon (3,67) nvt 

publieksruimten ruimtelijk (4,09) verzorgd (4,79)  
bekend terrein (4,65) 
vertrouwd (4,60) 
functioneel (4,53) 
aangenaam (4,45) 
overzichtelijk (4,37) 
gezellig (4,28)  
sfeervol (4,17) 

- een coherent geheel (3,75) 

Getoonde items liggen significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
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Tabel 6.43: Items naar factor voor theatergebouw Geert Teis, gemiddelden 
 
Geert Teis factor 1: belevenisesthetiek factor 2:  

toegankelijkheid 
factor 3:  
onaantrekkelijkheid 

niet factor gerelateerd 

exterieur - toegankelijk (4,69) 
functioneel (4,40)  
verzorgd (4,18)  
vertrouwd (4,15) 
uitnodigend (4,09)  
vriendelijk (3,78) 

gewoon (3,84) - 

interieur factor 1: belevenisesthetiek factor 2: 
gebruiksvriendelijkheid 

factor 3:  
onaantrekkelijkheid 

niet factor gerelateerd 

zaal sfeervol (3,85) overzichtelijk (4,45) 
functioneel (4,44)  
verzorgd (4,43)  
aangenaam (4,15)  
gezellig (3,90)  
een coherent geheel (3,72) 

gewoon (3,92) nvt 

publieksruimten - bekend terrein (4,80) 
vertrouwd (4,78)  
verzorgd (4,76) 
overzichtelijk (4,52) 
aangenaam (4,46) 
functioneel (4,41)  
gezellig (4,27)  
sfeervol (4,04) 

gewoon (3,84) - 

Getoonde items liggen significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
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Tabel 6.44: Items naar factor voor theatergebouw De Goudse Schouwburg, gemiddelden 
 
De Goudse 
Schouwburg 

factor 1: belevenisesthetiek factor 2:  
toegankelijkheid 

factor 3:  
onaantrekkelijkheid 

niet factor gerelateerd 

exterieur - toegankelijk (4,73) 
functioneel (4,53)  
verzorgd (4,42) 
uitnodigend (4,42) 
vertrouwd (4,39)  
een coherent geheel (3,95)  
vriendelijk (3,90) 

- ruimtelijk (3,64) 

interieur factor 1: belevenisesthetiek factor 2: 
gebruiksvriendelijkheid 

factor 3:  
onaantrekkelijkheid 

niet factor gerelateerd 

zaal sfeervol (4,33)  
luxueus (3,68) 

verzorgd (4,62)  
functioneel (4,57) 
overzichtelijk (4,50) 
aangenaam (4,40)  
gezellig (4,24)  
een coherent geheel (4,19) 
ruimtelijk (4,02) 

- nvt 

publieksruimten ruimtelijk (3,95) bekend terrein (5,02) 
vertrouwd (4,99)  
verzorgd (4,97) 
aangenaam(4,73)  
gezellig (4,69)  
functioneel (4,61) 
overzichtelijk (4,56) 
sfeervol (4,54) 

- een coherent geheel (3,89) 

Getoonde items liggen significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
 

Tabel 6.45: Items naar factor voor theatergebouw Amphion, gemiddelden 
 
Schouwburg 
Amphion 

factor 1: belevenisesthetiek factor 2:  
toegankelijkheid 

factor 3:  
onaantrekkelijkheid 

niet factor gerelateerd 

exterieur - vertrouwd (4,21) 
toegankelijk (3,93) 
functioneel (3,61*) 

gewoon (4,07)  
saai (4,01)  
gedateerd (3,94)  
gesloten (3,77)  
lelijk (3,66*) 
 

- 

interieur factor 1: belevenisesthetiek factor 2: 
gebruiksvriendelijkheid 

factor 3:  
onaantrekkelijkheid 

niet factor gerelateerd 

zaal - overzichtelijk (4,13) 
functioneel (4,01)  
verzorgd (3,94) 

gewoon (4,13)  
gedateerd (4,01) 

- 

publieksruimten - bekend terrein (4,81) 
vertrouwd (4,71)  
verzorgd (4,38) 
overzichtelijk (4,16) 
functioneel (3,99) 
aangenaam (3,81) 

gewoon (4,21)  
gedateerd (4,18) 

- 

Getoonde items liggen significant boven de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
*= significantie ligt op 0,05 niveau (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
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 Tabel 6.56: Regressie van factorscores en aanvullende variabelen op het oordeel over het 
theatergebouw, gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten Beta 
 
 Beta 
sociale status locatie 0,290** 
gebruiksvriendelijkheid publieksruimten 0,199** 
onaantrekkelijkheid publieksruimten -0,155** 
belevenisesthetiek zaal 0,129** 
gebruiksvriendelijkheid zaal 0,090** 
toegankelijkheid exterieur  0,072** 
onaantrekkelijkheid zaal -0,078** 
belevenisesthetiek publieksruimten 0,104** 
de buitenkant van het gebouw geeft mij het gevoel dat er in het gebouw gebeurtenissen plaatsvinden 
die ik mee zou willen maken -0,053** 

in het gebouw had ik het gevoel dat elke ruimte een nieuwe verrassing zou kunnen brengen -0,050** 
bekendheid locatie 0,051** 
belevenisesthetiek exterieur -0,047* 
R² (adjusted) 0,450 
N=3379  
**= significant (P< 0.01) (eenzijdig) 
*= significant (P< 0.05) (eenzijdig) 
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Tabel 6.65: Regressie van factorscores en aanvullende variabelen op het oordeel over het 
theatergebouw, gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten Beta 
 
De Harmonie Beta 
sociale status locatie 0,252** 
gebruiksvriendelijkheid publieksruimten 0,241** 
onaantrekkelijkheid publieksruimten -0,155** 
belevenisesthetiek publieksruimten 0,153** 
R² (adjusted) 0,238 
N=572  
**= significant (P< 0.01) (eenzijdig) 
 

Tabel 6.73: Pearson correlatiecoëfficiënten van items die een hoge correlatie vertonen met het 
oordeel over het theatergebouw 
 
De Harmonie cijfer gebouw sociale status 

locatie 
bekendheid 
locatie  

toeganke-
lijkheid 
exterieur 

gebruiks-
vriendelijk-
heid zaal 

belevenis-
esthetiek 
publieks-
ruimten 

cijfer gebouw 1,000      
sociale status locatie 0,404 1,000     
bekendheid locatie  0,211 0,080* 1,000    
toegankelijkheid exterieur 0,270 0,369 0,421 1,000   
gebruiksvriendelijkheid 
zaal 0,280 0,266 0,325 0,432 1,000  

belevenisesthetiek 
publieksruimten 0,223 0,385 -0,58# 0,147 0,089* 1,000 

gebruiksvriendelijkheid 
publieksruimten 0,341 0,346 0,559 0,574 0,514 0,012# 

N.B. *= significant (P< 0.05) (tweezijdig) 
Overige getoonde correlaties zijn significant (P< 0.01 tweezijdig)  
#= niet significant 
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Tabel 6.66: Regressie van factorscores en aanvullende variabelen op het oordeel over het 
theatergebouw, gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten Beta 
 
Castellum Beta 
gebruiksvriendelijkheid publieksruimten 0,370** 
sociale status locatie 0,352** 
in het gebouw had ik het gevoel dat elke ruimte een nieuwe verrassing zou kunnen brengen 0,116* 
belevenisesthetiek exterieur -0,1918** 
belevenisesthetiek zaal 0,150* 
R² (adjusted) 0,407 
N=329  
**= significant (P< 0.01) (eenzijdig) 
*= significant (P< 0.05) (eenzijdig) 
 

Tabel 6.74: Pearson correlatiecoëfficiënten van items die een hoge correlatie vertonen met het 
oordeel over het theatergebouw 
 
Castellum cijfer gebouw sociale status 

locatie 
toeganke-
lijkheid 
exterieur 

belevenis-
esthetiek zaal 

belevenis-
esthetiek 
publieks-
ruimten 

gebruiks-
vriendelijk-
heid publieks-
ruimten 

cijfer gebouw 1,000      
sociale status locatie 0,497 1,000     
toegankelijkheid exterieur 0,365 0,345 1,000    
belevenisesthetiek zaal 0,302 0,426 0,229 1,000   
belevenisesthetiek 
publieksruimten 0,300 0,514 0,229 0,666 1,000  

gebruiksvriendelijkheid 
publieksruimten 0,509 0,334 0,591 0,186 0,142 1,000 

verrassing nieuwe ruimten 0,370 0,415 0,284 0,462 0,436 0,278 
N.B. alle getoonde correlaties zijn significant (P< 0.01 tweezijdig)  
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Tabel 6.67: Regressie van factorscores en aanvullende variabelen op het oordeel over het 
theatergebouw, gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten Beta 
 
het Park Beta 
toegankelijkheid exterieur 0,212** 
gebruiksvriendelijkheid publieksruimten 0,216** 
sociale status locatie 0,155** 
belevenisesthetiek zaal 0,187** 
onaantrekkelijkheid publieksruimten -0,141** 
ik vond de afstand van de ingang van het gebouw tot de ingang van de zaal groot -0,102** 
gebruiksvriendelijkheid zaal 0,114** 
R² (adjusted) 0,506 
N=487  
**= significant (P< 0.01) (eenzijdig) 
 

Tabel 6.75: Pearson correlatiecoëfficiënten van items die een hoge correlatie vertonen met het 
oordeel over het theatergebouw 
 
het Park cijfer gebouw sociale status 

locatie 
toeganke-
lijkheid 
exterieur 

gebruiks-
vriendelijk-
heid zaal 

gebruiks-
vriendelijk-
heid publieks-
ruimten 

way-finding 

cijfer gebouw 1,000      
sociale status locatie 0,515 1,000     
toegankelijkheid exterieur 0,587 0,491 1,000    
gebruiksvriendelijkheid 
zaal 0,499 0,492 0,502 1,000   

gebruiksvriendelijkheid 
publieksruimten 0,577 0,468 0,612 0,632 1,000  

way-finding 0,379 0,271 0,415 0,408 0,589 1,000 
verrassing nieuwe ruimten 0,392 0,402 0,385 0,343 0,343 0,173 
N.B. alle getoonde correlaties zijn significant (P< 0.01 tweezijdig)  
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Tabel 6.68: Regressie van factorscores en aanvullende variabelen op het oordeel over het 
theatergebouw, gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten Beta 
 
De Lawei Beta 
sociale status locatie 0,361** 
gebruiksvriendelijkheid publieksruimten 0,189** 
onaantrekkelijkheid publieksruimten -0,193** 
belevenisesthetiek publieksruimten 0,177** 
bekendheid locatie 0,101* 
onaantrekkelijkheid exterieur -0,84* 
R² (adjusted) 0,377 
N=503  
**= significant (P< 0.01) (eenzijdig) 
*= significant (P< 0.05) (eenzijdig) 
 

Tabel 6.76: Pearson correlatiecoëfficiënten van items die een hoge correlatie vertonen met het 
oordeel over het theatergebouw 
 
De Lawei cijfer gebouw sociale status 

locatie 
toeganke-
lijkheid 
exterieur 

belevenis-
esthetiek 
publieks-
ruimten 

gebruiks-
vriendelijk-
heid publieks-
ruimten 

exterieur  geeft 
gevoel dat er 
belangwekkende 
gebeurtenissen 
plaatsvinden  

cijfer gebouw 1,000      
sociale status locatie 0,515 1,000     
toegankelijkheid exterieur 0,302 0,386 1,000    
belevenisesthetiek 
publieksruimten 0,330 0,513 0,182 1,000   

gebruiksvriendelijkheid 
publieksruimten 0,342 0,266 0,493 0,025# 1,000  

exterieur geeft gevoel dat er 
belangwekkende 
gebeurtenissen 
plaatsvinden  

0,277 0,346 0,421 0,366 0,217 1,000 

verrassing nieuwe ruimten 0,319 0,362 0,151 0,483 0,139 0,383 
N.B. alle getoonde correlaties zijn significant (P< 0.01 tweezijdig)  
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Tabel 6.69: Regressie van factorscores en aanvullende variabelen op het oordeel over het 
theatergebouw, gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten Beta 
 
De Tamboer Beta 
sociale status locatie 0,272** 
gebruiksvriendelijkheid publieksruimten 0,239** 
onaantrekkelijkheid zaal -0,165** 
belevenisesthetiek zaal 0,153** 
onaantrekkelijkheid exterieur -0,125* 
gebruiksvriendelijkheid zaal 0,105* 
R² (adjusted) 0,414 
N=388  
**= significant (P< 0.01) (eenzijdig) 
*= significant (P< 0.05) (eenzijdig) 
 

Tabel 6.77: Pearson correlatiecoëfficiënten van items die een hoge correlatie vertonen met het 
oordeel over het theatergebouw 
 
De Tamboer cijfer gebouw sociale status 

locatie 
bekendheid 
locatie 

toeganke-
lijkheid 
exterieur 

gebruiks-
vriendelijk-
heid zaal 

onaantrek-
kelijkheid zaal 

cijfer gebouw 1,000      
sociale status locatie 0,508 1,000     
bekendheid locatie 0,332 0,190 1,000    
toegankelijkheid exterieur 0,357 0,430 0,506 1,000   
gebruiksvriendelijkheid 
zaal 0,352 0,295 0,270 0,419 1,000  

onaantrekkelijkheid zaal -0,341 -0,160 -0,235 -0,211 -0,105* 1,000 
gebruiksvriendelijkheid 
publieksruimten 0,470 0,448 0,559 0,564 0,537 -0,167 

N.B. *= significant (P< 0.05) (tweezijdig) 
Overige getoonde correlaties zijn significant (P< 0.01 tweezijdig)  
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Tabel 6.70: Regressie van factorscores en aanvullende variabelen op het oordeel over het 
theatergebouw, gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten Beta 
 
Geert Teis Beta 
sociale status locatie 0,288** 
bekendheid locatie 0,159** 
onaantrekkelijkheid zaal -0,184** 
belevenisesthetiek publieksruimten 0,209** 
gebruiksvriendelijkheid publieksruimten 0,166** 
R² (adjusted) 0,304 
N=345  
**= significant (P< 0.01) (eenzijdig) 
 

Tabel 6.78: Pearson correlatiecoëfficiënten van items die een hoge correlatie vertonen met het 
oordeel over het theatergebouw 
 
Geert Teis cijfer gebouw sociale status 

locatie 
bekendheid 
locatie 

toeganke-
lijkheid 
exterieur 

belevenis-
esthetiek zaal 

belevenis-
esthetiek 
publieks-
ruimten 

cijfer gebouw 1,000      
sociale status locatie 0,438 1,000     
bekendheid locatie 0,254 0,022 1,000    
toegankelijkheid exterieur 0,259 0,289 0,488 1,000   
belevenisesthetiek zaal 0,313 0,498 -0,005# 0,068# 1,000  
belevenisesthetiek 
publieksruimten 0,271 0,452 -0,085# 0,059# 0,792 1,000 

gebruiksvriendelijkheid 
publieksruimten 0,318 0,233 0,534 0,521 -0,063# 0,625 

N.B. #= niet significant 
Overige getoonde correlaties zijn significant (P< 0.01 tweezijdig)  
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Tabel 6.71: Regressie van factorscores en aanvullende variabelen op het oordeel over het 
theatergebouw, gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten Beta 
 
De Goudse Schouwburg Beta 
sociale status locatie 0,227** 
onaantrekkelijkheid publieksruimten -0,243** 
toegankelijkheid exterieur 0,100* 
gebruiksvriendelijkheid zaal 0,157** 
belevenisesthetiek zaal 0,144** 
bekendheid locatie 0,132** 
R² (adjusted) 0,317 
N=453  
**= significant (P< 0.01) (eenzijdig) 
*= significant (P< 0.05) (eenzijdig) 
 

Tabel 6.79: Pearson correlatiecoëfficiënten van items die een hoge correlatie vertonen met het 
oordeel over het theatergebouw 
 
De Goudse Schouwburg cijfer gebouw sociale status 

locatie 
toeganke-
lijkheid 
exterieur 

gebruiks-
vriendelijk-
heid zaal 

gebruiks-
vriendelijk-heid 
publieksruimten 

onaantrek-
kelijkheid 
publieks-
ruimten 

cijfer gebouw 1,000      
sociale status locatie 0,401 1,000     
toegankelijkheid exterieur 0,380 0,362 1,000    
gebruiksvriendelijkheid 
zaal 0,311 0,181 0,423 1,000   

gebruiksvriendelijkheid 
publieksruimten 0,329 0,207 0,503 0,514 1,000  

onaantrekkelijkheid 
publieksruimten -0,319 -0,174 -0,151 -0,104* -0,193 1,000 

verrassing nieuwe ruimten 0,288 0,319 0,222 0,171 0,135 -0,106* 
N.B. *= significant (P< 0.05) (tweezijdig) 
Overige getoonde correlaties zijn significant (P< 0.01 tweezijdig)  
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Tabel 6.72: Regressie van factorscores en aanvullende variabelen op het oordeel over het 
theatergebouw, gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten Beta 
 
Schouwburg Amphion Beta 
sociale status locatie 0,364** 
onaantrekkelijkheid publieksruimten -0,279** 
gebruiksvriendelijkheid publieksruimten 0,242** 
belevenisesthetiek publieksruimten 0,248** 
de buitenkant van het gebouw geeft mij het gevoel dat er in het gebouw gebeurtenissen plaatsvinden 
die ik mee zou willen maken -0,095* 

R² (adjusted) 0,429 
N=301  
**= significant (P< 0.01) (eenzijdig) 
*= significant (P< 0.05) (eenzijdig) 
 

Tabel 6.80: Pearson correlatiecoëfficiënten van items die een hoge correlatie vertonen met het 
oordeel over het theatergebouw 
 
Schouwburg Amphion cijfer gebouw sociale status 

locatie 
toeganke-
lijkheid 
exterieur 

belevenis-
esthetiek zaal 

belevenis-
esthetiek 
publieks-
ruimten 

onaantrek-
kelijkheid 
publieks-
ruimten 

cijfer gebouw 1,000      
sociale status locatie 0,582 1,000     
toegankelijkheid exterieur 0,399 0,409 1,000    
belevenisesthetiek zaal 0,384 0,486 0,172 1,000   
belevenisesthetiek 
publieksruimten 0,367 0,481 0,159 0,801 1,000  

onaantrekkelijkheid 
publieksruimten -0,318 -0,247 -0,251 -0,001# 0,029# 1,000 

verrassing nieuwe ruimten 0,352 0,415 0,238 0,537 0,538 -0,082# 
N.B. #= niet significant 
Overige getoonde correlaties zijn significant (P< 0.01 tweezijdig)  
 

Tabel 6.82: Regressie van factorscores locatie op het oordeel over het theatergebouw, 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten Beta 
 
 Beta 
sociale status locatie 0,536** 
bekendheid locatie 0,192** 
R² (adjusted) 0,324 
N=4111  
**= significant (P< 0.01) (eenzijdig) 
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Tabel 6.83: Regressie van factorscores exterieur op het oordeel over het theatergebouw, 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten Beta 
 
 Beta 
toegankelijkheid exterieur 0,434 
belevenisesthetiek exterieur 0,200 
onaantrekkelijkheid exterieur -0,185 
R² (adjusted) 0,262 
N=3810  
**= significant (P< 0.01) (eenzijdig) 
 

Tabel 6.84: Regressie van factorscores zaal op het oordeel over het theatergebouw, 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten Beta 
 
 Beta 
gebruiksvriendelijkheid zaal 0,354 
belevenisesthetiek zaal 0,331 
onaantrekkelijkheid zaal -0,265 
R² (adjusted) 0,305 
N=3634  
**= significant (P< 0.01) (eenzijdig) 
 

Tabel 6.85: Regressie van factorscores publieksruimten op het oordeel over het theatergebouw, 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten Beta 
 
 Beta 
gebruiksvriendelijkheid publieksruimten 0,409 
belevenisesthetiek publieksruimten  0,342 
onaantrekkelijkheid publieksruimten -0,282 
R² (adjusted) 0,363 
N=3555  
**= significant (P< 0.01) (eenzijdig) 
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Tabel 6.99: Verschillen tussen belevenistheaters en controlegroep op elementen in theatrical framing, 
gemiddelden 
 
  n belevenistheaters n controlegroep verschil in 

gemiddelde 
de buitenkant van het gebouw 
geeft mij het gevoel dat er in 
het gebouw gebeurtenissen 
plaatsvinden die ik mee zou 
willen maken 

Stille Kracht 623 3,78 737 3,47 0,31** 
Kentering  540 3,73 625 3,28 0,45** 
Jeanne d’Arc 432 3,90 286 3,38 0,52** 
Heads or Tales 376 3,76 234 3,47 0,29* 
Myrrh  94 4,01 101 3,48 0,53** 
totaal 2066 3,80 1983 3,40 0,40** 

de buitenkant van het gebouw 
bracht mij helemaal in de 
stemming voor mijn 
theaterbezoek 

Stille Kracht 623 3,34 738 3,08 0,26** 
Kentering  538 3,33 623 2,95 0,38** 
Jeanne d’Arc 428 3,49 286 2,89 0,60** 
Heads or Tales 378 3,37 235 3,10 0,27* 
Myrrh  95 3,57 102 3,03 0,72** 
totaal 2063 3,39 1984 3,01 0,38** 

in het gebouw had ik het 
gevoel dat elke ruimte een 
nieuwe verrassing zou kunnen 
brengen 

Stille Kracht 623 2,98 736 2,72 0,26** 
Kentering  534 3,06 619 2,74 0,32** 
Jeanne d’Arc 431 3,17 284 2,72 0,45** 
Heads or Tales 378 3,05 237 2,97 0,08 
Myrrh  94 3,33 102 2,73 0,60** 
totaal 2061 3,07 1978 2,76 0,31** 

in de foyer had ik het gevoel 
afgesloten te zijn van de 
wereld buiten het theater 

Stille Kracht 587 2,81 713 3,08 -0,27** 
Kentering  507 2,77 595 3,28 -0,51** 
Jeanne d’Arc 400 2,84 262 3,21 -0,37** 
Heads or Tales 354 2,84 227 3,03 -0,19 
Myrrh  85 2,47 96 2,93 -0,46* 
totaal 1934 2,80 1893 3,15 -0,35** 

vlak voordat ik de zaal inging 
keek ik met spanning uit naar 
de voorstelling 

Stille Kracht 610 4,51 731 4,59 -0,08 
Kentering  523 4,76 610 4,75 0,01 
Jeanne d’Arc 415 4,37 270 4,56 -0,19* 
Heads or Tales 363 4,73 231 4,90 -0,17 
Myrrh  90 4,43 100 4,59 -0,16 
totaal 2002 4,58 1942 4,67 -0,09* 

in de foyer was ik helemaal in 
de stemming voor de 
voorstelling 

Stille Kracht 586 3,84 711 4,01 -0,17* 
Kentering  508 4,00 592 3,99 0,01 
Jeanne d’Arc 399 3,93 262 3,90 0,03 
Heads or Tales 354 4,01 225 4,19 -0,18 
Myrrh  85 3,91 96 3,90 0,01 
totaal 1933 3,94 1886 4,00 -0,06 

in de foyer of het theatercafé 
kon ik na afloop de 
voorstelling nog even goed op 
me laten inwerken 

Stille Kracht 576 2,69 694 2,97 -0,28** 
Kentering  498 3,24 582 3,82 -0,58** 
Jeanne d’Arc 395 3,14 262 3,87 -0,37** 
Heads or Tales 339 3,24 220 3,25 -0,01 
Myrrh  85 3,09 96 3,51 -0,42 
totaal 1894 3,05 1854 3,42 -0,37** 

Vet**= significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Vet*= significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
Niet vet= niet significant boven of onder de 3,5 
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Tabel 6.104: Verschillen tussen belevenistheaters en controlegroep op elementen in dubbel 
theaterbewustzijn, gemiddelden 
 

  n belevenistheaters n controlegroep verschil in 
gemiddelde 

ab
so

rpt
ie 

Ik ging volledig op 
in de wereld van de 
voorstelling 

Stille Kracht 593 3,45 722 3,63 -0,18* 
Kentering  515 4,57 599 4,47 0,10 
Jeanne d’Arc 402 4,06 265 3,94 0,12 
Heads or Tales 361 4,47 228 4,70 -0,23* 
Myrrh  87 4,46 99 4,01 0,45* 
totaal 1959 4,10 1913 4,08 0,02 

ik verloor het gevoel 
van tijd tijdens de 
voorstelling 

Stille Kracht 593 3,25 713 3,47 -0,22* 
Kentering  515 4,23 600 4,03 0,20* 
Jeanne d’Arc 403 3,96 265 3,57 0,39** 
Heads or Tales 360 4,38 229 4,47 -0,09 
Myrrh  85 4,33 99 3,87 0,46* 
totaal 1957 3,91 3,80 1906 0,11* 

co
nc

en
tra

tie
 

tijdens de 
voorstelling 
dwaalden mijn 
gedachten af en toe 
af naar andere 
dingen 

Stille Kracht 593 3,09 718 2,69 0,40** 
Kentering  514 2,61 601 2,61 0,00 
Jeanne d’Arc 403 2,80 264 3,06 -0,26* 
Heads or Tales 360 2,71 227 2,62 0,09 
Myrrh  85 2,88 99 2,92 -0,04 
totaal 1956 2,82 1909 2,72 0,10* 

ik was mij tijdens de 
voorstelling bewust 
van de 
aanwezigheid van 
andere 
toeschouwers 

Stille Kracht 594 3,60 717 3,56 0,04 
Kentering  513 3,30 598 3,26 0,04 
Jeanne d’Arc 402 3,70 264 3,76 -0,06 
Heads or Tales 360 3,27 229 3,20 0,07 
Myrrh  85 2,81 99 3,12 -0,31 
totaal 1955 3,44 1907 3,43 0,01 

ik was mij tijdens de 
voorstelling bewust 
van de zaal waar ik 
mij bevond 

Stille Kracht 597 3,80 714 3,74 0,06 
Kentering  514 3,58 597 3,57 0,01 
Jeanne d’Arc 401 3,72 263 3,95 -0,23* 
Heads or Tales 359 3,42 228 3,40 0,02 
Myrrh  85 3,38 99 3,57 -0,19 
totaal 1957 3,64 1901 3,67 -0,03 

Vet**= significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Vet*= significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
Niet vet= niet significant boven of onder de 3,5 
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Tabel 6.109: Verschillen in sociale interactie en beleving in publieksruimten bij gebruik aanvullende 
diensten, gemiddelden 
  n gebruik van 

aanvullende dienst 
n geen gebruik van 

aanvullende dienst 
verschil in 
gemiddelde 

bezoek aan 
inleiding of 
nabespreking 

in de foyer was ik helemaal in de 
stemming voor de voorstelling 

728 4,02 3083 3,96 0,06 

vlak voordat ik de zaal inging keek ik met 
spanning uit naar de voorstelling 

758 4,76 3178 4,59 0,17 

ik heb in de foyer en de andere 
publieksruimten veel gesproken met 
medebezoekers 

731 2,72 3090 2,58 0,14* 

de gesprekken die ik voerde gingen 
vooral over de voorstelling 

725 3,48 3043 3,29 0,19 

in de foyer of het theatercafé kon ik na 
afloop de voorstelling nog even goed op 
me laten inwerken 

718 3,30 3022 3,22 0,08 

in het theater 
gegeten 

in de foyer was ik helemaal in de 
stemming voor de voorstelling 

147 4,25 3661 3,96 0,29 

vlak voordat ik de zaal inging keek ik met 
spanning uit naar de voorstelling 

151 4,64 3781 4,62 0,02 

ik heb in de foyer en de andere 
publieksruimten veel gesproken met 
medebezoekers 

148 2,76 3670 2,60 0,16 

de gesprekken die ik voerde gingen 
vooral over de voorstelling 

145 3,36 3622 3,33 0,03 

in de foyer of het theatercafé kon ik na 
afloop de voorstelling nog even goed op 
me laten inwerken 

144 3,64 3593 3,22 0,42 

vooraf iets 
gedronken 

in de foyer was ik helemaal in de 
stemming voor de voorstelling 

1885 4,03 1929 3,91 0,12 

vlak voordat ik de zaal inging keek ik met 
spanning uit naar de voorstelling 

1936 4,68 2000 4,57 0,11 

ik heb in de foyer en de andere 
publieksruimten veel gesproken met 
medebezoekers 

1888 2,67 1936 2,55 0,12* 

de gesprekken die ik voerde gingen 
vooral over de voorstelling 

1912 3,35 1885 3,31 0,04 

in de foyer of het theatercafé kon ik na 
afloop de voorstelling nog even goed op 
me laten inwerken 

1846 3,31 1896 3,16 0,15 

na afloop 
iets in het 
theater 
gedronken of 
nagepraat 

in de foyer was ik helemaal in de 
stemming voor de voorstelling 

1651 4,10 2166 3,87 0,23 

vlak voordat ik de zaal inging keek ik met 
spanning uit naar de voorstelling 

1697 4,72 2243 4,56 0,16 

ik heb in de foyer en de andere 
publieksruimten veel gesproken met 
medebezoekers 

1659 2,88 2168 2,40 0,48 

de gesprekken die ik voerde gingen 
vooral over de voorstelling 

1635 3,61 2138 3,12 0,49 

in de foyer of het theatercafé kon ik na 
afloop de voorstelling nog even goed op 
me laten inwerken 

1652 4,36 2093 2,34 2,02 

Vet= significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%)  
Vet*= significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%), Niet vet= niet significant boven of onder de 3,5 
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Tabel 6.110: Verschillen tussen belevenistheaters en controlegroep op elementen in de thematische 
dimensie, gemiddelden 
 
  n belevenistheaters n controlegroep verschil in 

gemiddelde 
het thema sprak mij aan Stille Kracht 595 4,75 726 4,83 -0,08 

Kentering  523 4,85 598 4,80 0,05 
Jeanne d’Arc 401 4,73 269 4,74 -0,01 

de thema's in de voorstelling 
spraken mij aan 

Heads or Tales 359 4,40 225 4,38 0,02 
Myrrh  88 4,56 99 4,22 0,34 

ik voelde mij aangesproken door 
de manier waarop het thema werd 
behandeld 

Stille Kracht 595 3,67 722 3,85 -0,18* 
Kentering  518 4,58 597 4,49 0,09 
Jeanne d’Arc 401 4,39 269 4,28 0,11 

ik voelde mij aangesproken door 
de manier waarop de thema's tot 
uiting werden gebracht 

Heads or Tales 361 4,41 227 4,51 -0,1 
Myrrh  87 4,59 100 4,09 0,50* 

Vet*= significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
Niet vet= niet significant boven of onder de 3,5 
 

Tabel 6.111: Verschillen tussen belevenistheaters en controlegroep op elementen in de dramatische 
dimensie, gemiddelden 
 
  n belevenistheaters n controlegroep verschil in 

gemiddelde 
ik voelde mij aangesproken door 
de wendingen in het verhaal  

Stille Kracht 592 3,60 717 3,72 -0,12 
Kentering  517 4,38 593 4,39 -0,01 
Jeanne d’Arc 401 4,19 266 4,06 0,13 

ik voelde mij aangesproken door 
ontwikkelingen in de choreografie 

Heads  361 4,39 227 4,57 -0,18 
Myrrh  88 4,30 100 4,05 0,25 

ik vond dat de voorstelling een 
bevredigend einde had 

Stille Kracht 591 4,09 717 4,18 -0,9 
Kentering  516 4,64 601 4,56 0,08 
Jeanne d’Arc 399 3,93 267 4,12 -0,19 
Heads  358 4,55 226 4,66 -0,11 
Myrrh  88 4,60 100 4,23 0,37 

ik vond het een meeslepend 
verhaal 

Stille Kracht 590 3,81 724 3,99 -0,18* 
Kentering  519 4,61 600 4,58 0,03 
Jeanne d’Arc 402 4,18 267 4,14 0,04 

ik vond de voorstelling 
meeslepend 

Heads  361 4,61 228 4,55 0,06 
Myrrh  88 4,52 100 4,27 0,25 

Vet*= significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
Niet vet= niet significant boven of onder de 3,5 
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Tabel 6.112: Verschillen tussen belevenistheaters en controlegroep op elementen in de theatrale 
dimensie, gemiddelden 
 
  n belevenistheaters n controlegroep verschil in 

gemiddelde 
ik vond de scenografie (licht decor, 
kleding, etc.) van de voorstelling 
mooi 

Stille Kracht 593 4,05 722 3,93 0,12 
Kentering  516 5,09 604 4,91 0,18** 
Jeanne d’Arc 403 4,88 267 4,78 0,10 
Heads  358 5,23 228 5,31 -0,08 
Myrrh  88 5,02 100 4,55 0,47** 

ik vond de scenografie (licht decor, 
kleding, etc.) van de voorstelling 
passen bij het thema  

Stille Kracht 592 4,04 719 4,05 -0,01 
Kentering  517 5,22 600 5,16 0,06 
Jeanne d’Arc 401 4,67 267 4,67 0,00 

ik vond de scenografie (licht decor, 
kleding, etc.) van de voorstelling 
passen bij de thema's  

Heads  356 5,12 224 5,19 -0,07 
Myrrh  88 5,08 100 4,65 0,43** 

ik vond dat er goed werd geacteerd Stille Kracht 593 4,59 726 4,70 -0,11 
Kentering  518 5,55 606 5,46 0,09 
Jeanne d’Arc 403 4,98 265 4,92 0,06 

ik vond dat er goed werd gedanst Heads  361 5,31 228 5,43 -0,12 
Myrrh  87 5,33 99 5,13 0,20 

ik was geraakt door de speelwijze 
van de acteurs 

Stille Kracht 594 3,97 720 4,16 -0,19* 
Kentering  517 5,11 602 4,98 0,13* 
Jeanne d’Arc 405 4,49 266 4,38 0,11 

ik was geraakt door de manier van 
dansen 

Heads  360 4,91 228 5,00 -0,09 
Myrrh  86 5,00 99 4,70 0,23 

ik vond het gedrag van de 
personages boeiend 

Stille Kracht 594 3,95 714 4,16 -0,21** 
Kentering  515 4,81 595 4,75 0,06 
Jeanne d’Arc 404 4,56 264 4,44 0,12 

ik vond de uitstraling van de 
dansers boeiend 

Heads  358 4,88 227 4,94 0,06 
Myrrh  85 4,92 99 4,82 0,10 

ik was onder de indruk van de 
manier waarop de acteurs de ruimte 
gebruikten 

Stille Kracht 594 3,98 715 4,08 -0,1 
Kentering  516 4,99 600 4,85 0,14* 
Jeanne d’Arc 404 4,45 266 4,30 0,15 

ik was onder de indruk van de 
manier waarop de dansers de ruimte 
gebruikten 

Heads  360 5,12 228 5,16 -0,04 
Myrrh 86 5,03 99 4,79 0,24 

ik vond de lichaamstaal van de 
acteurs boeiend 

Stille Kracht 594 4,00 714 4,19 -0,19* 
Kentering  515 4,90 596 4,88 0,02 
Jeanne d’Arc 405 4,65 266 4,56 0,09 

de dansers creëerden voor mij 
betekenis 

Heads  360 4,42 228 4,48 -0,06 
Myrrh  86 4,40 99 4,22 0,18 

Vet**= significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Vet*= significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
Niet vet= niet significant boven of onder de 3,5 
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Tabel 6.113: Verschillen tussen belevenistheaters en controlegroep op elementen in de 
communicatieve dimensie, gemiddelden 
 
  n belevenistheaters n controlegroep verschil in 

gemiddelde 
ik voelde zelf fysiek de spanning 
die de acteurs/dansers  
overbrachten 

Stille Kracht 594 3,19 711 3,47 -0,28** 
Kentering  512 4,18 595 3,97 0,21* 
Jeanne d’Arc 403 3,70 265 3,54 0,16 
Heads  357 4,16 228 4,36 -0,20 
Myrrh  86 4,13 99 4,06 0,07 

ik had het gevoel dat ik echt door 
de acteurs/dansers werd 
aangesproken 

Stille Kracht 594 3,19 710 3,38 -0,19* 
Kentering  513 4,18 594 4,06 0,12 
Jeanne d’Arc 404 3,94 264 3,70 0,24* 
Heads  358 4,08 228 4,14 -0,06 
Myrrh  86 4,03 99 3,88 0,15 

ik had het gevoel dat ik 'contact 
had' met de acteurs/dansers 

Stille Kracht 593 2,79 711 2,99 -0,20** 
Kentering  512 3,62 595 3,48 0,14 
Jeanne d’Arc 403 3,43 264 3,25 0,18 
Heads or 
Tales 357 3,46 227 3,57 -0,11 

Myrrh  86 3,48 99 3,33 0,15 
Vet**= significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Vet*= significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
Niet vet= niet significant boven of onder de 3,5 
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Tabel 6.114: Verschillen tussen belevenistheaters en controlegroep in mogelijk gerealiseerde 
waarden, gemiddelden 
 
  n belevenistheaters n controlegroep verschil in 

gemiddelde 
moeilijk 
 

Stille Kracht 604 2,39 717 2,33 0,06 
Kentering 516 2,33 592 2,48 -0,15 

Jeanne d’Arc 409 2,56 267 2,66 -0,10 
Heads 359 2,62 225 2,57 0,05 
Myrrh 88 2,63 99 3,05 -0,42* 

verrassend Stille Kracht 603 3,58 719 3,66 -0,08 
Kentering 519 4,34 599 4,37 -0,03 

Jeanne d’Arc 410 4,76 267 4,70 0,06 
Heads 363 5,06 230 5,14 -0,08 
Myrrh 89 4,82 99 4,72 0,10 

inspirerend Stille Kracht 603 3,41 713 3,59 -0,18* 
Kentering 514 4,44 590 4,33 0,11 

Jeanne d’Arc 407 4,31 266 4,19 0,12 
Heads 359 4,80 227 4,84 -0,04 
Myrrh 88 4,51 99 4,34 0,17 

confronterend Stille Kracht 604 2,98 713 3,22 -0,24** 
Kentering 519 3,76 592 3,88 -0,12 

Jeanne d’Arc 409 3,39 265 3,29 0,10 
Heads 360 3,17 225 3,16 -0,01 
Myrrh 86 3,09 99 3,19 -0,10 

fijne ontspanning Stille Kracht 603 3,89 721 4,00 -0,11 
Kentering 515 4,22 598 4,23 -0,01 

Jeanne d’Arc 408 4,33 267 4,29 0,04 
Heads 362 4,86 227 5,01 -0,15 

Myrrh and 
Cinnamon 88 4,75 99 4,33 0,42* 

vermakelijk Stille Kracht 603 2,85 713 2,90 -0,05 
Kentering 516 2,82 593 2,80 0,02 

Jeanne d’Arc 408 4,01 267 4,00 0,01 
Heads 362 4,20 228 4,17 0,03 
Myrrh 88 3,73 99 3,28 0,45** 

saai Stille Kracht 605 2,45 714 2,28 0,17* 
Kentering 516 1,88 592 1,98 -0,10 

Jeanne d’Arc 408 1,99 267 1,87 0,12 
Heads 361 1,62 227 1,48 0,14 
Myrrh 88 1,57 99 2,05 -0,48** 

ontroerend Stille Kracht 604 3,03 722 3,24 -0,21** 
Kentering 521 4,20 599 4,06 -0,14 

Jeanne d’Arc 409 3,47 268 3,40 0,07 
Heads 361 3,64 227 3,66 -0,02 
Myrrh 88 3,90 98 3,50 0,40* 

Vet**= significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Vet*= significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
Niet vet= niet significant boven of onder de 3,5 
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Tabel 6.115: Verschillen tussen belevenistheaters en controlegroep in mogelijk gerealiseerde 
waarden, gemiddelden 
 
  n belevenistheaters n controlegroep verschil in 

gemiddelde 
de voorstelling heeft mij 
meer inzicht in het menselijk 
bestaan geboden 

Stille Kracht 596 2,91 710 3,09 -0,18* 
Kentering  510 3,70 599 3,70 0,00 
Jeanne d’Arc 400 3,19 263 3,05 0,14 
Heads  357 2,77 225 2,80 -0,03 
Myrrh  85 2,60 99 2,65 -0,05 

de voorstelling heeft mij een 
alternatieve visie op mijn 
eigen leven geboden 

Stille Kracht 596 2,05 708 2,13 -0,08 
Kentering  509 2,63 596 2,55 0,08 
Jeanne d’Arc 399 2,44 261 2,23 0,21* 
Heads  357 2,35 225 2,28 0,07 
Myrrh  85 2,11 99 2,11 0,00 

de voorstelling heeft mij een 
andere kijk op dingen 
geboden 

Stille Kracht 593 2,42 712 2,55 -0,13 
Kentering  511 2,95 597 3,04 -0,09 
Jeanne d’Arc 400 2,90 261 2,63 0,27* 
Heads  357 2,61 226 2,71 -0,10 
Myrrh  85 2,42 99 2,51 -0,09 

de voorstelling daagde mij 
uit om dingen in een ander 
licht te zien 

Stille Kracht 593 3,12 714 3,26 -0,14 
Kentering  514 3,88 595 3,84 0,04 
Jeanne d’Arc 402 3,94 265 3,85 0,09 
Heads  360 3,90 228 3,82 0,08 
Myrrh  87 3,57 99 3,52 0,05 

de voorstelling bevestigde 
mijn beeld van de wereld om 
mij heen 

Stille Kracht 594 3,47 709 3,50 -0,03 
Kentering  513 3,56 595 3,76 -0,20* 
Jeanne d’Arc 396 3,65 262 3,66 -0,01 
Heads  356 2,93 224 2,87 0,06 
Myrrh  85 2,95 98 2,79 0,16 

de voorstelling deed een 
beroep op mijn verbeelding 

Stille Kracht 593 3,96 719 4,04 -0,08 
Kentering  517 4,39 596 4,32 0,07 
Jeanne d’Arc 400 4,39 267 4,39 0,00 
Heads or Tales 361 4,76 227 4,78 -0,02 
Myrrh  87 4,77 100 4,48 0,29 

ik herkende mij in de emoties 
die getoond werden 

Stille Kracht 594 3,34 711 3,41 -0,07 
Kentering  513 4,03 594 3,97 0,06 
Jeanne d’Arc 404 3,79 261 3,56 0,23* 
Heads  359 3,80 227 3,90 -0,1 
Myrrh  85 4,25 99 3,59 0,66** 

ik kon mij identificeren met 
een of meerdere personages/ 
een of meer dansers 

Stille Kracht 594 2,78 714 2,87 -0,09 
Kentering  511 3,43 596 3,28 0,15 
Jeanne d’Arc 403 3,25 264 2,98 0,27* 
Heads  358 3,19 227 3,19 0,00 
Myrrh  85 3,19 99 2,93 0,26 

Vet**= significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Vet*= significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
Niet vet= niet significant boven of onder de 3,5 
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Tabel 6.116: Verschillen tussen belevenistheaters en controlegroep in de intensiteit van de opgedane 
ervaring en gerealiseerde waarden, gemiddelden 
 
  n belevenistheaters n controlegroep verschil in 

gemiddelde 
de voorstelling heeft diepe 
indruk op mij gemaakt 

Stille Kracht 595 3,01 718 3,31 -0,30** 
Kentering  514 4,26 603 4,14 0,12 
Jeanne d’Arc 402 3,62 263 3,46 0,16 
Heads  359 4,27 228 4,38 -0,11 
Myrrh  85 3,93 99 3,85 0,08 

de voorstelling heeft mij 
geraakt 

Stille Kracht 595 3,22 716 3,47 -0,25** 
Kentering  513 4,36 600 4,28 0,08 
Jeanne d’Arc 403 3,86 261 3,76 0,10 
Heads  359 4,37 227 4,40 -0,03 
Myrrh  85 4,35 99 4,03 0,32 

de voorstelling heeft niets 
toegevoegd aan mijn eigen 
ervaringen 

Stille Kracht 595 3,76 710 3,56 0,20* 
Kentering  512 3,07 599 3,25 -0,18 
Jeanne d’Arc 398 3,35 260 3,24 0,11 
Heads  358 2,86 227 2,70 0,16 
Myrrh  86 3,01 99 3,41 -0,40 

Vet**= significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.01) (minimaal 99%) 
Vet*= significant boven of onder de 3,5 (t-test; P < 0.05) (minimaal 95%) 
Niet vet= niet significant boven of onder de 3,5 
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SUMMARY 
 
This dissertation investigates the theatre experience in experience theatres. Since the early 
1990s, the Netherlands witnessed a revival of theatre building activities and innovations in 
theatre design, a trend that motivated this dissertation’s investigation. Following a period 
between 1960 and 1990 during which the ‘spirit’ of theatre buildings was sometimes 
compromised, the festive affair associated with ‘going to the theatre’, was reinvigorated by 
new theatre designs. Currently the theatre visit is depicted as an exceptional event, an 
encounter between performers and spectators and between the spectators themselves. It is 
therefore argued that the theatre building, an important factor in the theatrical event, should 
enhance or compliment the overall event. Current discourse implies an alleged influence of the 
theatre building on the theatre experience, but these implications fail to address the nature of 
influence exhibited by these newer types of theatre buildings upon the experience of the theatre 
visitor. In extant literature, sources ranging from studies on theatre architecture to the 
particulars of audience experience fail to explicate the particular relations between these two 
subjects. Consequently, this dissertation provides greater insight into the various roles that 
theater buildings perform for audiences and their various aesthetic experiences and values. In 
general, it focuses on the theatre building’s architecture as a central influence upon the theatre 
experience. This study aims to fill the existing gap in scholarly research by more concretely 
relating the visitor’s theater experience empirically to the visitor’s experience of the theater 
building.  
 
‚Experience‛ plays an increasingly important role in the theater world, but also beyond in 
other domains of daily life, a development corresponding to the emergence of an experience 
economy and society. Chapter One contextualizes various ways in which the concept of 
‚experience‛ has become central to social life and further illuminates the nature of 
‚experience‛ in the experience economy. It appears to be an experience which is mainly based 
on self-perception and repeated acquaintance with the familiar, and no new meaning is 
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generated that is associated with the outer or inner world of the subject. Within the experience 
economy a new type of architecture, characterized as experience architecture was also 
introduced.  
In Chapter Two, various aspects of this experience architecture are discussed taking Dutch 
debates on architecture as its point of departure. In its various manifestations the central 
principle of experience architecture relates to an enhanced appeal to sensory perception 
engendered by increased levels of stimulation. This chapter’s second section discusses a 
model, which is later adapted to investigate the theatre building experience. The development 
of environmental psychology is briefly outlined followed by a review of this model’s origins in 
the behavioral branch of this field.  
In Chapter Three, the concept of the theatrical event provides the framework within which the 
influence of the building upon the theatre experience is examined. This study differentiates 
between theatrical experience created as a result of theatrical communication and theatre 
experience gained as a result of the theater visit in full. The coming into effect of a theatrical 
framing and a two-fold theatre consciousness internalized by the recipient are presented as 
processes by which the possible influence of the building could proceed. By examining the 
spatial element of the theatrical event in greater depth, the multifaceted nature of various 
spaces as they relate to theatre experience are more precisely described. Subsequently the role 
of the theatre building in creating certain conditions for reception is discussed. Attention is 
also paid to the possible values identified by recipients through the theatrical experience and 
more generally, as a result of coming into contact with the arts. Determining the event’s 
significance for the recipient is necessary to recognize in how far the particular assets of the 
building remain impactful. A critical distinction then arises when assessing whether the 
building affects the significance assigned to the theatre visit, and if so, whether this influence 
can be traced back to the building’s possible impact on the theatrical experience. Therefore in 
Part Two of this study, the various values attached to the larger theater experience are 
discussed in order to illuminate the effect that the theatrical event in its totality has upon the 
visitor.  
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Part Two of this study consists of an audience survey which aims to empirically connect the 
experience of the theatre building in particular to the theatre experience more generally. The 
main findings from Part One of this study were first combined in a theoretical model which in 
Chapter Four are delineated to define the possible role of the theatre building upon the 
experience of the theatrical event. This model distinguishes itself from others by making 
connections between the experience of the theatre building on the one hand and the total 
theatre experience on the other hand, with both experiences further divided into partial 
elements. In addition, this model conceptualizes the interrelationship of these partial elements. 
This model’s starting point assumes that the experience of a theatre building predisposes the 
visitor with a certain amount of stimulation therefore affecting the overall theatrical event 
experience. This theoretical model is then converted into an operational model, forming the 
basis for this study’s audience research. The experimental group consisted of experience 
theatres, in addition to a control group comprised of theatres which are not to be interpreted as 
such. Subsequently a number of productions were selected from the 2006/2007 season that 
were staged in both the experience theatres and theater buildings in the control group. 
Adhering to this approach, surveys were conducted at thirty five drama and dance 
performances in eight buildings. The large-scale design of the audience research has led to 
4400 respondents. 
In Chapter Five the selected theatre buildings and productions are described. Here the 
experimental group of buildings is reviewed in terms of those particular architectural features 
that make them experience theatres. From performance analysis, each production’s specific 
nature emerges.  
In Chapter Six, the results of the audience survey are discussed. In this chapter’s first section, 
an overview of the audience composition is provided as well as an assessment of these results’ 
relative comparability. Ultimately, the requirements of the research design are sufficiently met 
with regards to the desired comparability of data. 
This dissertation’s conclusion introduces various implications to be drawn from this research. 
The first conclusion is that there exists a detectable link between the theatre building and the 
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theatre experience (the evening as a whole). In addition, also a smaller correlation was found 
between the theatre building and the theatrical experience. The general picture is that the 
experience theatres had a positive impact on the theatrical experience. This seems to be caused 
by an enhanced process of theatrical framing and a different effect of the two-fold theatre 
consciousness in the experience buildings (enhanced level of absorption). Experience theatres 
magnify the theatrical experience: powerful experiences become stronger and weak 
experiences become even weaker. There is significant evidence suggesting that the social 
interaction and processing of the performance inside the theatre building increases the 
appreciation for the show itself and the evening as a whole. Therefore the influence of the 
theatre building is primarily predicated upon the buildings (and organization’s) successful 
ability to offer additional services and upon whether the building’s architecture invites the 
visitor to make use of such additional services. 
 


