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Wat doet de dynamiek van negen zingende zusters als interventie? Dat brengt heel wat met zich: het 

zingen, het lichamelijke, het fysieke, het ademen, de vervoering, het extatische. Dat staat ineens allemaal in 

de studeerkamer. Een drukte van belang. Dat zet de hermeneutiek op scherp. Nu spitst één en ander zich 

toe op de ontknoping om het expressieve, het scheppende moment in de hermeneutische cirkel aan te 

wakkeren en uit te dagen. Kunnen we dat moment hardop doen? Door de vrolijke inval van het muzisch 

gezelschap ontstaat de stoutmoedige gedachte dat de filosofie van Gadamer niet alleen een boek is om te 

lezen, maar ook een scenario of een partituur om uit te voeren. Kan de filosofische hermeneutiek van 

Gadamer zich zijn eigen muzische oorsprong niet alleen herinneren op papier, maar ook als 

uitvoeringspraktijk worden aangewakkerd?1  

  

Die gedachte aan het opvoeren van de filosofie als een partituur roept mijn beleving van het Tristan-

moment waar dit boek mee begint in herinnering. Ik kom met mijn tas met boeken het theorie-examen 

binnen. Ik ben er klaar voor om te spuien wat ik weet over het vierde strijkkwartet van Bartók. Maar zo 

loopt het niet. Tristan Keuris veegt de boeken van tafel en zet de partituur op de piano. Hij speelt als een 

dolleman en schreeuwt er van alles doorheen. Ik luister en huiver en word diep geraakt. Hij trekt mij, zoals 

ik dat nooit eerder heb ervaren, volledig in de beleving van dat werk. Daar zitten we dan, een scène voor 

twee personages. Waar lijkt het op? Het begint aan tafel. Wat zou het kunnen zijn? De professional en de 

cliënt. De producent en de consument. De verkoper en de koper. De docent en de student. Aan tafel zijn 

er nog de onderscheiden rollen die we spelen, daar vindt het eenrichtingverkeer van de transactie plaats. 

Dan verplaatst de scène zich naar de piano. Nu zijn de vier ogen gericht op de partituur en volgt er een 

niet te stuiten spel. Tristan stapt in de schoenen van de muzen en geeft een expressieve interpretatie van 

zijn verstaan van het werk. Ik ben de toeschouwer in wie het werk in de uitvoering van Tristan zich 

afspeelt. Het muzische moment van de opvoering brengt de docent en student (in een ander domein 

waren dat de professional en de cliënt, of de opdrachtgever en de opdrachtnemer geweest) in één 

beweging met elkaar in verbinding. Wat er gebeurt is uiterst vreemd en ongewoon. De beleving sleept me 

volledig mee. Ik raak mezelf kwijt en na enige tijd hervind ik mijzelf weer, rijker nu, inclusief een ervaring 

die ik mij eigen heb gemaakt. Die muzische interventie van Tristan in het theorie-examen is een prachtige 

uitbeelding van de positie, die ik in dit boek inneem in relatie toe de cultuurfilosofie: het activeren van de 

muzische positie. Het scheppende en expressieve in interpreteren naar voren halen, gestalte geven, fysiek-, 

hoorbaar- en tastbaar maken. Zolang alle boeken en theorieën op tafel liggen, is de kennis niet compleet. 

Daarvoor is het noodzakelijk om ook de partituur op de piano te zetten en tot een opvoering te komen. 

Dat is ook wat uit de mythe van de muzen naar voren komt. De toeschouwer stapt in een muzische 

opvatting in het spel en neemt deel aan de opvoering.  
Reflectie en beschouwing verschijnen bij de muzen als een opvoering. Wat Tristan doet met het vierde 
strijkkwartet van Bartók wil ik doen met de cultuurfilosofie. Ik wil de filosofie niet alleen lezen, maar 
vooral ook vormen vinden om haar te doen. Het verlangen en de noodzaak om dat te doen komen voort 
uit de praktijk. Daar werkt de hermeneutiek van Gadamer natuurlijk in formele zin wel, maar tegenkracht 
door onderscheidend verbinden en de bijdrage aan publieke waarden, die daarin sluimerend aanwezig zijn, 
kunnen door de hermeneutische cirkel aan te wakkeren veel sterker worden. 

                                                
1 In de hoofdstukken zeven, acht en negen laat ik zien hoe in professionele praktijken de filosofische hermeneutiek 
van Gadamer aangewakkerd kan worden in muzische werkprocessen.  


