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Het	gesprek	als	opvoering		
In het citaatgesprek komt de muzische werking van de opvoering tot leven. De deelnemers vervullen in 

het gesprek een rol als verteller in een vooraf vaststaande vorm. Door de precieze aanwijzingen en het 

opvoeren van het meegebracht materiaal wordt iets voelbaar van wat ik de dramaturgie van het gesprek 

zou willen noemen. Het gaat niet alleen om de inhoud, maar evenzeer om de vorm waarin het wordt 

uitgevoerd. Het heeft een kop en een staart: een begin, een verloop en een eind. De deelnemers krijgen, 

als waren zij personages in een voorstelling, deel aan de opvoering. Ze zijn de spelers en uitvoerders die, 

elk met een eigen tekst als deel van het script opgaan in hun rol. Na de expositie van het materiaal “wat 

heb je bij je, vertel er eens over” beginnen de verwikkelingen. Het materiaal van de één werkt in op dat 

van de ander. Er treden vragen op. De personages gaan een slag dieper in hun exploratie. Naar het einde 

toe ontstaan, vaak plotseling, nieuwe verbindingen en komt een gedeeld inzicht naar voren dat er eerder 

nog niet was. Dat laat zich in dramatische termen duiden als wending en catharsis. De deelnemer maakt 

dat wat hij te zeggen heeft publiek. En de vorm maakt hem vervolgens ook tot publiek van dat wat de 

ander te zeggen heeft. Dat raakt en zet in beweging zoals ik dat eerder bij het Tristan-moment heb 

beschreven.  

 

Reflectie	vanuit	‘vertellen’	
Dit muzisch perspectief op het gesprek laat zich nog wat verder duiden door daar mijn bespreking van 
narrativiteit bij MacIntyre bij te betrekken. Verhalen zijn dragers van waarden. Het materiaal in een 
citaatgesprek is letterlijk waardenvol. Als de deelnemer vertelt over een boek, een schilderij of een 
kinderliedje, dan gaat het ergens over. Er klinken waarden in mee. Het gaat als vanzelf over moed, over 
zorgzaamheid, over liefde, over inzicht, over rechtvaardigheid, over loyaliteit, over de waarde van niet-
weten, over strijd, over animositeit, over jaloezie en zo verder. Vertellen over bronnen is delen wat er toe 
doet. Dat schept een morele horizon. De verteller schrijft het niet voor, in de trant van “je moet dit”, “ik 
vind dat”, maar geeft dat wat hem aanspreekt door in de vorm van inspiratie: “dit is wat mij aanspreekt, 
daar ben ik op aanspreekbaar”. Hij gaat er voor staan. En dat zet zich door. 


