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b-	Weerklank		
Het tweede voorbeeld van bezingen wat ertoe doet gaat over het teruggeven van de weerklank van dat wat 
wordt opgeroepen. Hiervan zal ik de werking verduidelijken. Na een lezing is er vaak nog maar weinig tijd 
voor vragen en antwoorden (Q&A). De spreker is lekker ingepraat nu hij zijn lezing heeft gedaan, dus elke 
vraag vanuit het publiek krijgt een stevig antwoord. Vaak is er maar ruimte voor drie, hooguit vier vragen. 
En dat was het. Daarmee wordt een muzisch moment misgelopen. In plaats van vragen kan ook de 
resonans opgehaald worden met vragen zoals “wat hoorde je?”, “wat raakte je?”, “welke zin, welk beeld 
bleef hangen?” De spreker zwijgt en ontvangt nu de weerklank van het publiek dat zich uitspreekt. De 
toeschouwer stapt daarmee in het spel en geeft hoorbaar iets terug. Door de fragmenten van de lezing in 
een diversiteit van stemmen terug te horen wordt de lezing als het ware waarderend bevestigd. Dat wat er 
leeft, dat wat het was, klinkt op. Het begrip en de doorwerking van de inhoud worden daardoor vaak vele 
malen groter terwijl er feitelijk niet veel meer gebeurt dan een opnieuw opklinken, een re-enactment, van 
fragmenten van de lezing uit de monden van de toeschouwers. Deze resonans brengt de spreker en zijn 
publiek in verbinding bijeen. De lezing wordt wederkerig. Vragen van het type “wat hoorde je?” leiden tot 
de muzische kwaliteit van het bezingen wat ertoe doet. Die vraag kan in alle situaties gesteld worden 
waarin iets gepresenteerd, geïntroduceerd of vertoond wordt of waar een gebeurtenis om reactie vraagt. 
Ook in vergaderingen en zelfs in een tweegesprek. Vanuit geraaktheid antwoorden op de vraag “wat roept 
het op?” kan muzische feedback genoemd worden. Dat doorbreekt de gewoonte om commentaar te 
geven, om naar de abstractie te bewegen of om vragen te stellen. Het activeert het zien, het waarderen, 
bevestigen en verdiepen van dat wat op dat moment gaande is, het nu van de opvoering, het performatieve 
moment, waarin deelnemers in welke rollen dan ook bijeen zijn. 


