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II	-	Kunst	als	spel	
 
Spel 

In de eerste stap laat Gadamer zien dat het spelen van een spel een gemeenschappelijkheid belichaamt 

waarin de spelers deel van het spel zijn. Met zijn spelopvatting baseert Gadamer zich op een fundamentele 

bron: de Homo Ludens van Johan Huizinga1. Daarin ontwikkelt Huizinga de visie dat de mens van nature 

een spelend mens is. Hij werkt zijn stellige overtuiging uit “dat menschelijke beschaving opkomt en zich 

ontplooit in spel, als spel”. (Huizinga 1938: XI) Spel staat bij Huizinga niet naast andere 

cultuurverschijnselen, maar gaat er aan vooraf. Het is er in zekere zin de humus van. Cultuur heeft een 

spelkarakter. Spel laat zich niet vergelijken met iets anders. Het is een eigen factor met specifieke 

kenmerken. Huizinga heeft in een nauwgezette analyse de formele kenmerken van spel op een rij gezet. 

Hij bespreekt onder meer de vrijheid van het spel, dat spel een bepaaldheid heeft van plaats en tijd, dat elk 

spel een inzet heeft, dat “er iets moet lukken” in het spel, dat er de herhaalbaarheid van het spel is en dat 

spel zijn doel in zichzelf vindt. 

  
Gadamer werkt, doorbouwend op de nog altijd fascinerende analyse van Huizinga, het spelbegrip verder 
uit. Het doel van het spel is gespeeld te worden. Dat vraagt van de speler om zichzelf in het spel te 
verliezen. Het handelen van spelers is belangrijk, maar staat niet centraal. Het handelen is nodig om het 
spel plaats te laten vinden, om het spel te realiseren. Het is het uitvoeren van het spel zelf waar het om 
draait. De speler weet wat een spel is en hij weet dat hij maar een spel speelt. Maar wat weet hij dan 
precies met betrekking tot het spel? Die wetenschap doet er voor de ernst van en het opgaan in het spel 
niet toe. De subjectieve reflectie, oftewel wat de speler van het spel víndt, speelt geen rol(vgl. Gadamer 
2014: 107). Spel heeft een natuurlijke evidentie: het is wat het is. Als het spel gaande is, heeft het geen zin 
om je geloof of ongeloof erover uit te spreken. Het is. De realiteit van het spel stijgt boven het bewustzijn 
van de speler dat het maar spel is uit (vgl. Gadamer 2014:109). Zo gauw het spelelement zijn intrede doet, 
vindt er een fundamentele omdraaiing plaats ten opzichte van de ‘gewone’ loop der dingen. De spelers 
beginnen het spel te spelen en al gauw speelt het spel de spelers en voert het hen mee in het spel. Het spel 
speelt de spelers. Dat is een kernpunt. “Het eigenlijke subject van het spel (…) is niet de speler, maar het spel 
zelf. Het is het spel dat de speler betovert, waarin hij verstrikt raakt, dat met hem speelt” (Gadamer 
2014:111). Aantrekkelijk aan het spel is dat het spel de leiding heeft over de spelers. “Al het spelen is een 
gespeeld-worden” zegt Gadamer om die omdraaiing te benadrukken (idem). Ook als we het spel opnieuw 
spelen en daarbij extra ons best doen, is het in werkelijkheid toch het spel dat ons beproeft. “Wie op die 
manier dingen probeert, wordt in feite zelf uitgeprobeerd” (idem). Het spel verwacht iets van de spelers, 
een inzet. De speler heeft een rol, een taak of een opdracht te vervullen. Hij komt aan de beurt. Eerder 
dan de opgave op te lossen dient die opgave om vorm aan het spel te geven. Sterker nog: wanneer de 
opgave opgelost is, is het spel klaar (vgl. Gadamer 2014:112). In veel soorten spel is een heen- en weer 
bewegen te onderscheiden zoals het ‘aan de beurt zijn’, of het wedstrijdverloop tussen teams. Het 
spelverloop dat vanzelf verder gaat, maakt meedoen gemakkelijk. Er is geen inspanning of interventie 
nodig om aan de beurt te zijn: dat gaat ook vanzelf. In het spel valt de drukkende noodzaak tot initiatief of 
handelen van ons af. “Het spel vormt kennelijk een orde waarbinnen het komen en gaan van de 
spelbeweging als vanzelf ontstaat. Bij het spel hoort dat de beweging niet alleen geen doel en oogmerk 
heeft, maar ook geen inspanning kost. Het gaat vanzelf. De lichtheid van het spel, die natuurlijk geen 
daadwerkelijk gebrek aan inspanning hoeft te zijn, maar fenomenologisch alleen het ontbreken van 
gespannenheid betekent, wordt subjectief als bevrijdend ervaren. De orde van het spel maakt als het ware dat de 
speler erin opgaat en ontslaat hem daarmee van de verplichting het initiatief te moeten nemen, die de eigenlijke 
inspanning van het bestaan uitmaakt” (Gadamer 2014:110, cursivering BvR). 
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