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Hoofdstuk 8- Het gesprek als theater  
 
Indeed a conversation is a dramatic work (MacIntyre 1984:211) 
 
(…) 
 
Het is MacIntyre die de theatrale dimensie van het gesprek beschrijft dat we in het algemeen met elkaar 

voeren. De acteurs zijn hier geen toneelschool types, maar gewoon de deelnemers aan het gesprek zelf. 

Zonder dat zij zich het bewust zijn is het gesprek dat ze voeren te zien als opvoering. Hoe dicht ligt het 

voeren en het ópvoeren van het gesprek bij elkaar! MacIntyre haalt de muzische dimensie in gesprekken 

naar voren als hij schrijft: “Indeed a conversation is a dramatic work, even if a very short one, in which the participants 

are not only the actors, but also the joint authors, working out in agreement or disagreement the mode of their production. For 

it is not just that conversations belong to genres in just the way that plays and novels do; but they have beginnings, middles 

and endings just as do literary works. They embody reversals and recognitions; they move towards and away from climaxes. 

There may within a longer conversation be disgressions and subplots, indeed disgressions within disgressions and subplots 

within subplots” ((MacIntyre 1984: 211).  

 

In een flits wordt mij duidelijk dat dit citaat een muzisch perspectief opent om naar gesprekken te kijken. 

Het gesprek kan benaderd worden alsof het een voorstelling is. Er zijn spelers: dat zijn de 

gespreksdeelnemers. Er is tekst: dat is datgene wat ze zeggen. Er is een begin en een einde. En er is een 

spanningsboog daartussen die bestaat uit allerlei verwikkelingen. Ik vind deze zienswijze vruchtbaar omdat 

er een nieuwe ruimte door kan ontstaan. Voor mij persoonlijk opent het bovendien een denkrichting om 

mijn eigen specialisme in het maken van muziek en theater te overstijgen. Als het gesprek de kunstvorm is 

kan ik aan de cello voorbij.  

 

Maar werkt het zo in de praktijk? Wat mij in mijn praktijk opvalt is dat het gesprek in organisaties vaak op 

slot zit. Het is niet vrij. De textuur is lang niet zo rijk als het citaat van MacIntyre doet vermoeden. Het is 

eerder zo dat de door MacIntyre benoemde tegenstelling tussen praktijken en instituties onverkort terug 

komt in de manier waarop gesprekken in organisaties gevoerd worden. De institutionele krachten die 

voort komen uit opgelegde regelgeving, protocollering, verantwoordingssystematiek en terugkerende 

grotere bewegingen in de organisatiedynamiek werken door in het gesprek. En ook de rollen en 

verantwoordelijkheden van deelnemers in de organisaties waar ik mee werk bepalen in hoge mate hoe er 

gesproken wordt tijdens een vergadering, een werkoverleg of een studiedag. Onder het gesprek liggen veel 

impliciete scripts waardoor de ruimte voor tegenkracht beperkt blijft. In al die gevallen is het citaat van 

MacIntyre over de dramaturgie van het gesprek in formele zin misschien waar, maar de op zichzelf 

staande kracht en werking van de muzische beleving is ver te zoeken. De bezieling, de inspiratie en het de 

geest krijgen van het muzische en ook de ambiguïteit, het onverwachte en het niet-weten van het 

muzische staan vaak op een laag pitje. Waar het citaat mij echter de ogen voor opent is dat het muzische 

in aanleg wel overal aanwezig is, maar dat het sluimert. En als het er in potentie is, dan kan het ook 

aangewakkerd worden. Zo wordt het citaat van MacIntyre voor mij steeds meer een uitdagende 
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ontwerpopgave. Hoe kan ik de theatrale dimensie van gesprekken aanwakkeren? Kan ik gesprekken 

maken die écht zo zijn, kan ik het gesprek als theater ontwerpen en uitvoeren: het gesprek als theater?1 

 
Met het thema ‘het gesprek als theater’ maak ik de publiekmakende waarden van de muzische opvoering 
open voor niet-gespecialiseerde practitioners. Door gesprekken als muzische werkprocessen te ontwerpen 
ontstaat ruimte voor tegenkracht in de tegenstelling die MacIntyre schetst tussen praktijken en instituties. 
In dit hoofdstuk bespreek ik als antwoord op de vraag hoe het muzische perspectief op professioneel handelen in de 
praktijk bij kan dragen aan het vorm krijgen van tegenkracht drie muzische gespreksontwerpen en het project 
Building Conversation van Lotte van den Berg waar ik bij betrokken ben. Net als in het vorige hoofdstuk 
voer ik in navolging van het Tristan-moment de ontwerpen in een zo levend mogelijke opvoering ten 
tonele. In de reflecties die daar telkens op aansluiten herneem ik verschillende sleutelbegrippen van 
MacIntyre, Gadamer en Sennett rond vertellen, spelen en maken uit mijn eerdere conceptuele verkenning 
naar het muzische perspectief. 

                                                
1 Eerder schreef ik voor het tijdschrift voor begeleidingskunde over het ontwerpen en uitvoeren van gesprekken als 
theater. Vgl. Rosmalen, B. van, (2013) Het gesprek als theater. Een muzisch perspectief op begeleidingskunde, Tijdschrift voor 
begeleidingskunde, 3:4. P. 2-9. 


