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Zin,	lichamelijkheid	en	materialiteit		
De praktijkonderzoekers die vanuit Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Baak betrokken zijn bij 

het lectoraat Muzische Professionalisering zijn op een tweedaagse. In het werkproces ontwerpt een groep 

deelnemers een theatrale oefening: “Loop vijf minuten naar buiten en noteer op drie strookjes papier drie 

verschillende ervaringen in een woord of korte zin. Kom dan weer naar binnen en leg de strookjes door 

elkaar heen op een lange tafel. Loop vervolgens langs de tafel en maak van de verschillende zinnen die 

daar liggen een eigen gedicht. Ga dan buiten op de grond liggen met de hoofden naar elkaar toe. Wie wil 

leest zijn gedicht voor”.  

 

Het geheel duurt precies vijftien minuten. Deze oefening verhevigt de muzische kwaliteit van het maken 

in ons handelen. We worden aangemoedigd buiten extra goed waar te nemen en woorden te vinden voor 

wat ons raakt. Weer terug, binnen, gebeurt hetzelfde. We worden geraakt door zinnen en woorden die er 

op tafel liggen en maken daar een gedicht van. Daarna, weer buiten, komen die nieuwe betekenissen 

waarin ieders verschillende zinnen en woorden verwerkt zijn tot klinken.  

 

Wat de oefening duidelijk maakt is dat dit proces van betekenis scheppen geen neutraal en instrumenteel 

proces is, maar dat het verlangen naar zin en het vormgeven en delen daarvan in alle stappen doorklinkt. 

Er treden sterke en duurzame verbindingen tussen de deelnemers op door dit te doen. Door dezelfde 

ervaring als bron te delen, daar een verschillende eigen uitleg aan te geven en elkaars uitleg daarop in een 

nieuwe vorm te gieten ontstaat een gemeenschappelijke dynamiek. De groep vormt zich en vindt zijn 

collectieve kracht. Elke stem vertolkt eigenheid en maakt deel uit van het geheel.  

 
Deze oefening kan gezien worden als een dramatisering van betekenis scheppen in het algemeen. Met 
dramatisering bedoel ik dat het in deze oefening niet om gewoon werk gaat maar om de theatraliteit van 
de natuurervaring, de stroken, de woorden en zinnen waar gedichten uit ontstaan en de hoofden bij elkaar 
op het gras. Dat is allemaal een verheviging van het gewone. Net zoals het uitspelen van een in een flits 
oplaaiende emotie in de Opera makkelijk tien minuten kan duren in een vertolking van meer dan honderd 
musici. Wat nu uit de muzische dramatisering naar voren komt is de grote impact die de fysieke realisatie 
van het maakproces, en de aspecten van opvoering hebben. De beweging naar buiten, de eenlingen die 
schrijven, de tafel vol met woorden, de koortsachtigheid waarin de gedichten ontstaan en de overgave aan 
het liggen en luisteren naar het collectieve resultaat: daar gaat een gemeenschapsvormende werking vanuit. 
Door die muzische werking was het gezelschap een aardig eindje op weg om een ‘zelfsturend team’ 
geworden. De fysieke, materiele aspecten en het nu van de opvoering die daar voor zorgen zitten ook in 
het professionele handelen. Maar de werking daarvan wordt systematisch naar de achtergrond gedrongen. 
Dat is precies wat volgens MacIntyre in instituties gebeurt en volgens Habermas in systemen. De 
muzische dimensie kan tot leven gewekt worden, maar kan ook in slaap gehouden worden, verdoofd 
worden en dat is wat in mijn ervaring meestal gebeurt. 


