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V	-	Building	Conversation		
	
Hoe spreken we en hoe zouden we kunnen spreken? 

In 2014 ontmoet ik de theatermaker Lotte van den Berg. Ze werkt op dat moment samen met beeldend 

kunstenaar Daan ’t Sas aan een project met de titel Building Conversation en vraagt of ik in dat kader één of 

twee van mijn favoriete gespreksvormen wil doen op het festival Oerol op Terschelling. Hoe spreken we 

en hoe zouden we kunnen spreken? Dat is de vraag waar Building Conversation uit voort komt. Lotte heeft 

uit wereldwijd uiteenlopende culturen een zestal bijzondere gespreksvormen bijeen gebracht. Die worden 

als theatervoorstellingen met en vooral door het publiek uitgevoerd telkens in groepjes van zo’n twintig 

deelnemers per gesprek.  

Er is de Bohm-dialoog, een gesprek van drie uur waarin er geen gespreksleider is. De deelnemers bepalen 

zelf hoe het gesprek verloopt. De enige aanwijzing is goed te luisteren en bij de impuls om zelf iets te 

zeggen eerst even stil te staan en dan pas te spreken. De dialoog is vernoemd naar de kwantumfysicus en 

nobelprijswinnaar David Bohm, die gefascineerd was door wat hij de impliciete orde noemde, een holistisch 

samenhangende eenheid, die onder de zichtbare werkelijkheid schuil zou gaan. Op zoek naar de 

manifestatie daarvan in het dagelijks leven raakte hij gefascineerd door de dialoog en het verloop van 

gesprekken.1  

Er is het, op de gebruiken van de Maori- krijgers gebaseerd, Maori- gesprek2 waarin de inzet is een conflict 

te beslechten tussen twee kampen die in onenigheid verkeren. In de groep deelnemers oftewel het publiek 

voor de theatervoorstelling gaan we eerst op zoek naar een mogelijke verdeeldheid. Als er een potentiële 

controverse gevonden is gaan vóór- en tegenstanders tegenover elkaar staan. Er worden in toenemende 

heftigheid over en weer argumenten uitgewisseld in een specifieke formulering: “jullie doen/vinden dit, 

wij daarentegen....”. Als alles gezegd is en het vuur hoog is opgelaaid is er een heel korte informele 

ontmoeting tussen deelnemers uit beide kampen: een handdruk, een hug of een intense blikwisseling van 

nabij. Dan gaat iedereen op de grond liggen en is de vraag “hoe kan dit conflict een plaats krijgen?”. De 

deelnemers zien elkaar niet meer en liggen kris kras door elkaar. Alleen de stemmen klinken en vinden in 

deze totaal verschillende setting andere aanknopingspunten en onverwachte momenten van verbinding.  

En er is het gesprek zonder woorden. Dat is ontleend aan het gebruik van de eskimo’s, de Inuït, om op de 

jaarvergadering in de kring plaats te nemen en elkaar zwijgend enkele uren lang aan te kijken. Met de 

deelnemers wordt vooraf overlegd hoe lang ze dit gesprek zonder woorden willen voeren en hoe ruim of 

nabij de cirkel moet zijn waarin ze plaats nemen.  

Naast het mee helpen realiseren van deze gesprekken in Building Conversation breng ik de contemplatieve 

dialoog in. Laten we die dan doen in de originele setting stelt Lotte, dus als een gesprek over het al dan 

                                                
1 Een voorbeeld van zijn facscinatie voor dialoog is een ooggetuigeverslag van gespreksvoering van een 
indianenstam.  “Now, from time tot time that tribe met like this in a circle. They just talked and talked and talked, apparently to no 
purpose. They made no decisions. There was no leader. And everybody could participate. There may have been wise men or wise women 
who were listened to a bit more – the older ones – but everybody could talk. The meeting went on, until it finally seemed to stop for no 
reason at all and the group dispersed. Yet after that, everybody seemed to know what to do, because they understood each other so well. 
Then they could get together in smaller groups and do something or decide things.” (Bohm 2004: 18/19) Een verdere doorwerking 
op het werk van Bohm vinden we in het werk van Isaacs. In Dialogue and the art of thinking together introduceert hij het 
idee van de generative dialogue. “Generative dialogue emerged as people let go of their positions and views. They find themselves 
attending simply to the flow of conversation(…).”  (Isaacs  1999:40/41)  
2 Lotte van den Berg brengt de Maori dialoog in verband met het werk van de Belgische politicologe Chantal 
Mouffe. vgl. Mouffe, C. (1993). The return of the political. Londen/New York: Verso. 
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niet levend aanwezige Godsbegrip bij het deelnemende publiek. En zo voeren we het uit. Deelnemers 

wordt gevraagd zich een indringende ervaring rondom dit thema te herinneren en die kort te beschrijven 

alsof die gaande is. Dat is het citaat waar vervolgens nog een korte geschreven toelichting op volgt. Er 

gaan mooie schrijfplankjes mee. De geschreven teksten zijn het startpunt voor gesprek.  

Alle gesprekken vertrekken vanaf een gezamenlijk verblijf, een aan alle kanten, met waranda-achtige dakjes 

tegen de regen, uitgebouwde blauwe container. Op een schoolbord staat met krijt aangegeven welk 

gesprek hoe laat begint met daarbij de veelzeggende zin: “het gesprek is een gezamenlijke creatie”. Elk 

gesprek heeft zijn eigen plek van uitvoering. De Bohm-dialoog vertrekt met een op het strand op te zetten 

tent. Voor het gesprek zonder woorden loopt de groep terug naar het dorp en vindt daar de koffiekamer 

van een verzorgingshuis. De contemplatieve dialoog en het maori gesprek worden uitgevoerd op een 

verlaten plek in de duinen waar een tijdelijke ruimte is gebouwd. Het is een houten frame in de vorm van 

een huis, aan alle kanten open met een dak tegen eventuele regen. Eenmaal terug van de gesprekken 

gebruiken de verschillende groepen een gezamenlijke maaltijd bij de blauwe container.  

 

Reflectie		
Building conversation laat zien dat ‘het gesprek als theater’ niet alleen een zienswijze is zoals in het citaat van 

MacIntyre naar voren komt maar ook een levende praktijk met voorbeelden uit verschillende culturen. De 

kracht van de gespreksvormen is de theatrale dimensie: de spanning die ontstaat door de urenlange 

afwezigheid van een gespreksleider in de Bohm-dialoog, de wending van het tegenover elkaar staan naar 

het op de grond liggen in het Maori gesprek en de zwijgende cirkel waarin de grootste avonturen en 

ontmoetingen tot stand komen door oogcontact. Dat Lotte van den Berg deze vormen expliciet als theater 

brengt met alles wat daarbij hoort zoals reserveren, kaartje afhalen, op tijd zijn, wandeling naar de plek, 

opvoering, wandeling terug, gezamenlijke maaltijd draagt bij aan de publieke dimensie van openbaarheid. 

De theatrale gespreksvormen uit de culturen van herkomst hebben of hadden een openbare en ordenende 

functie. De opvoering ervan draagt bij aan publieke waarden. Het gaat over het hoorbaar maken van de 

stemmen, het ruimte geven aan verschillen en het verdiepen van gemeenschappelijkheid.  

 


