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Bezingen	wat	er	toe	doet  

De muzische bouwsteen vertellen leg ik praktisch uit als ’bezingen wat er toe doet’. Het gaat niet om 

letterlijk zingen, hoewel dat vaak heel passend zou zijn, maar eerder om waarderend spreken, om uiting 

geven aan en om in het licht zetten. Ik benoem drie variaties in de uitwerking.  

Bezingen wat ertoe doet:  

- Wat zijn je bronnen van inspiratie? Die vraag nodigt uit om dat wat persoonlijk als belangrijk 

wordt ervaren te delen. 

- Teruggeven van de weerklank na een lezing, presentatie of gebeurtenis is een muzische vorm van 

feedback.   

- Ook de schaduwzijde vertolken. Dat wat mislukt, wat niet werkt en tegenzit niet wegmoffelen, 

maar in een of andere vorm manifesteren geeft betrokkenen de mogelijkheid zich ertoe te 

verhouden.  

 

a-	Wat	zijn	je	bronnen?		
Heb het even niet over jezelf en wat jij er allemaal van vindt. Heb het ook even niet over je werk en wat 

daar allemaal speelt en gaande is, maar doe een stap opzij naar een derde positie. Wat inspireert je? Die 

stap is niet vanzelfsprekend of gemakkelijk, want de eerste twee posities, die van jouzelf en die van je werk 

vragen vaak alle aandacht. Dat is de hitte van de dag. Er moet van alles. De druk is groot. Het werkt eist je 

op. Hoe verhoud je je daartoe? Waar sta je zelf? Dat heen en weer bewegen tussen wat het werk vraagt en 

hoe je daar zelf in staat noem ik ook wel de litanie van de ik-en-mijn-werk-scène. Die ik-en-mijn-werk-

scène dringt zich vaak dominant op en kan zich in eindeloos veel variaties verliezen. Waar beweegt het 

werk zich naartoe en hoe sta je in je werk? Daar gaat het vaak over in de voorstelronde (zoals ik besprak in 

het vorige hoofdstuk), op het werk zelf, op feestjes en tijdens etentjes. Niet dat die vraag en de daaruit 

voortkomende scènes niet belangrijk zouden zijn. Dat zijn ze wel. Maar de ik-en-mijn-werk-scène heeft de 

neiging in zichzelf vast te lopen als er te weinig inspiratie van buiten komt. Inspiratie maak je niet, 

inspiratie krijg. Dat is het spraakgebruik waar het bij mijn bespreking van Gadamer verder uitgewerkte 

begrip ontvankelijkheid een rol bij speelt. Vragen als “Wat inspireert je?”, “Wat zijn je bronnen?”, “Wat 

spreekt je aan?” breken door dat gelaveer tussen ik-en-mijn-werk heen en zetten er een derde muzische 

positie naast.  

 

Of je nu een bron van inspiratie meeneemt, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, of een bijdrage 

levert aan een contemplatieve dialoog die gebaseerd is op het citeren uit een tekst die gezamenlijk gelezen 

wordt: de muzische werking is precies hetzelfde. Je gaat uit van dat wat je raakt en komt van daaruit tot 

een vorm van opvoering door erover te schrijven en dat voor te lezen, of door het te laten zien en erover 

te vertellen of anderszins. Dat is muzisch: geraakt worden en dat in een expressieve vorm tot uitdrukking 

brengen om te delen.  

Door je te verbinden met wat je aanspreekt, word je aanspreekbaar voor anderen. Door het antwoord op 

de vraag “wat zijn je bronnen?” niet voor jezelf te houden maar te delen, ontstaat gemeenschappelijkheid. 

Het roept iets op, zet zich in kringen door en wordt groter en meer. In de opvoering van het antwoord 

ontstaan gedeelde waarden en moraliteit in een groter verband. De muzische positie is een derde positie 

die de eerder genoemde ik- en werkpositie verbindt. In die muzische positie gelden andere waarden en 
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wetten dan in de eerste twee. In plaats van “wat vind ik er zelf van?” en “wat eist het werk?” gaat het over 

vragen als “is het mooi?”, “spreekt het aan?” en “doet het ertoe?”. 


