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Stellingen

1

Zonder (kwalitatief) empirisch onderzoek naar de waarden die gebruikers aan
theatergebruik toekennen, kan de claim dat de maatschappelijke waarde van theater
als kunstvorm schuilt in het bevragen van culturele gewoonten en gebruiken niet
overtuigend worden onderbouwd. (Inleiding)

2

Om inzicht te krijgen in de manier waarop theatergebruik van invloed is op het
persoonlijk leven van gebruikers moet een relatie gelegd worden tussen de
kenmerken van het theatrale event, de ervaring en de psychosociale gevolgen die het
gebruik ervan oplevert, en de persoonlijke waarden van gebruikers. (Hoofdstuk 1,
Conclusie)

3

De focus van de theaterwetenschap op de interactie tussen spelers en toeschouwers
en de context waarbinnen zich deze afspeelt, beperkt de reikwijdte van de analyse
van de waarden die theatergebruik oplevert voor het persoonlijk leven van gebruikers.
(Hoofdstuk 2)

4

In publieksonderzoek naar theatergebruik ontbreekt een gemeenschappelijk
theoretisch kader. De integratie van kennis en inzichten vraagt daardoor ook om
toetsing aan de hand van een casus. (Hoofdstuk 3, Hoofdstuk 4)

5

Om theatergebruikers in staat te stellen hun persoonlijke waarden theatraal te
onderzoeken zal een frictie tot stand moeten worden gebracht tussen het door
theatermakers gepresenteerde menselijk gedrag en opvattingen van gebruikers over
wenselijk geacht gedrag en daarmee verbonden levensdoelen. (Hoofdstuk 5 en
Conclusie)

6

De sleutel tot de integratie van kennis van theatergebruik uit de domeinen van de
theaterwetenschap en de kunstmarketing, kan gevonden worden in het
betekenisgevingsproces in ruime zin, begrepen als het zintuiglijk ervaren,
interpreteren en waarderen van theatergebruik. Daarom verdienen de sociale,
intermenselijke communicatieve processen die aan het betekenisgevingsproces in
ruime zin ten grondslag liggen, meer onderzoek. (Hoofdstuk 4 en Conclusie)

7

Het oriëntatiedilemma is niet alleen terug te zien in de manier waarop de
kunstmarketing theatergebruik bestudeert, maar vaak ook in de wijze waarop
kunstorganisaties zich intern organiseren. (Naar aanleiding van het
onderzoeksproject Ruimte voor dialoog)

8

‘Zo heb je het over Friezen, zo heb je het over dooien.’ (Uit het lied ‘Elfstedentocht’,
Herman Finkers 1985)

