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De	verandering	in	de	toeschouwer		
Wat gebeurt er als de toeschouwer zich laat meeslepen, zichzelf verliest, zijn identiteit als het ware opgeeft 

in de muzische spelbeleving? Welke plaats heeft de vervoering? In het extatische van het spel laten we de 

rationele redelijkheid varen. Past dat nog wel bij werken, bij denken en bij resultaten halen? Dat dilemma 

is een oud dilemma. Gadamer verwijst naar de Phaedrus van Plato. “In zijn Phaedo1 heeft Plato al het 

onbegrip geschetst waarmee men vanuit het rationele verstand de extase van het buiten-zichzelf-zijn 

pleegt te miskennen, wanneer men daarin louter de negatie van het zichzelf-zijn, dus een soort 

krankzinnigheid ziet. In waarheid is buiten-zichzelf-zijn de positieve mogelijkheid helemaal bij iets anders 

te zijn. Zo’n erbij-zijn heeft het karakter van zelfvergetelheid” (Gadamer 2014:127/8). We zien dat 

vervoering en ‘buiten-zichzelf-zijn’ niet een soort gekte zijn, maar een noodzakelijke conditie om zich met 

toewijding en totaal met iets anders bezig te houden, op te gaan in, zich over te geven aan….2 Zonder 

zelfvergetelheid kunnen het vreemde en onbekende niet binnenkomen. Zonder die vervoering blijven we 

gevangen in onszelf, in ons gewone en bekende doen en laten. Dat wij in vervoering raken en ons laten 

meeslepen betekent dat het vreemde ons op iets aanspreekt stelt Gadamer. Het resoneert met iets in 

onszelf dat we, aanvankelijk onbewust, nu gewaarworden. Daarom is vervoering niet alleen zelf-

vergetelheid, maar ook een hernieuwde verbinding met onszelf. We krijgen ons ‘er zijn’ op een nieuwe 

manier in terug. “Juist datgene waarin hij zich als toeschouwer verliest, vergt van hem dat hij zorg draagt 

voor de continuïteit van betekenis. Het is de waarheid van zijn eigen wereld, van de religieuze en zedelijke 

wereld waarin hij leeft, die zich voor hem afspeelt en waarin hij zich herkent. Zoals de parousie, de 

absolute tegenwoordigheid, typerend was voor het esthetische zijn, en het kunstwerk, waar het ook op 

zo’n manier present wordt, niettemin overal hetzelfde is, zo bestaat ook het absolute ogenblik waarop een 

toeschouwer ervoor staat tegelijkertijd uit zelfvergetelheid en verzoening met zichzelf. Wat hem uit alles 

losscheurt, geeft hem tegelijk de totaliteit van zijn bestaan terug” (Gadamer 2014:130). 

We vergeten onszelf. Daardoor ontstaat er ruimte voor dat wat we niet direct onder controle hebben. 

Vanuit dat vreemde en onbekende komen we weer terug bij onszelf, maar nu inclusief het nieuwe en 

andere. We hermaken onszelf. In deze laatste stap blijkt dat de vervoering in het spel ons, zoals de taal dat 

zo mooi zegt, ‘een ander mens maakt’.  

 

Muzische	beleving		
Telkens weer ga ik terug naar deze bladzijden van Gadamer. En elke keer opnieuw word ik geraakt. Het is 

voor mij de kern waar het om gaat. Gadamer beschrijft de essentiële rol en functie van de muzische 

beleving. Heen en weer bewegen tussen het zichzelf verliezen en in veranderde staat weer bij zichzelf 

terugkeren, doordat er weerklank gewekt en geactiveerd is. Gadamer laat zien dat dat geen individueel, 

maar een sociaal proces is, met een morele dimensie waarbij de muzische opvoering spelers en 

toeschouwers in verbinding en gedeelde waarheid bij elkaar brengt. De morele dimensie die ontstaat 

vanuit de muzische beleving: wat de mythe van de muzen te vertellen heeft is een voorafschaduwing 

                                                
1 In de Nederlandse vertaling is hier een fout geslopen. Er wordt hier verwezen naar Plato’s dialoog Phaedo (die 
handelt over de laatste dag van het leven van Socrates) in plaats van naar zijn dialoog Phaedrus waar Gadamer 
eigenlijk naar verwijst. 
2 Nussbaum bespreekt in Wat liefde weet, emoties en moreel oordelen (1999) de uitzonderlijke positie die de Phaedrus 
inneemt in het oeuvre van Plato. Met name het ‘buiten-zichzelf-zijn’ en zelfvergetelheid. Vgl. Nussbaum, M. (1999) 
Wat liefde weet, emoties en moreel oordelen, Amsterdam: Boom/Parrèsia 
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daarvan. Laat ik als reflectie op Gadamer dat verhaal opnieuw vertellen. Ik maak de analogie voelbaar en 

tastbaar door in de vertelling van de mythe de stappen van Gadamer door te laten klinken.  

 

Het is de rol van de muzen om de heldendaden van de Goden te bezingen. Dat maakt ze tot zoiets als de 

eerste toeschouwers. Daar staan ze dan, dat denk ik me in, klaar voor hun eerste bijdrage. Wat gebeurt er 

dan precies? Ze zijn ontvankelijk voor het spel van de Goden. Het raakt ze. Het speelt zich, als we wat 

langer kijken, in hen af. Het is vreemd, maar wekt ook vrijwel gelijktijdig resonans. Ze ademen de 

inspiratie als het ware in. Bij de uitademing komt dat wat ze geraakt heeft eruit als een lied. In en door de 

muzische activiteit krijgt het spel een toenemende verscheidenheid en groeit de gedeelde betekenis. De 

muzen voeren het spel op. In de uitvoering wordt duidelijk waar het over gaat. “Wat was het waar we zo 

door geraakt zijn?” “Wat was het dat ons zo inspireerde?” De muzen zetten zich aan de hervertelling en 

heropvoering van wat ze raakte, heel uiteenlopend in hun aanpak. Van tragedie tot geschiedschrijving en 

van erotische poëzie tot sterrenkunde: de oorspronkelijke inspiratie krijgt in allerlei toonaarden vorm en 

betekenis. Daarin komen de vervoering van het geraakt zijn en de inzet om er een openbare vertoning van 

te maken bij elkaar. In de opvoering is het alsof de vierde wand neergaat. Het publiek raakt nu ook 

geïnspireerd. Het spel speelt zich in hen af. De inspiratie is niet alleen meer van de muzen, maar stroomt 

door naar een breder gehoor. Muzen staan precies op het scheppende expressieve moment van de 

hermeneutische cirkel. Ze zijn de toeschouwers die opvoeren. In hen speelt het spel van de Goden zich af, 

maar ook door hen. Ze houden dat niet voor zichzelf, maar geven dat op hun beurt door aan de 

toeschouwers die zich verzameld hebben. Ze verbinden hun uitvoering en interpretatie van de 

heldendaden van de Goden weer met anderen, die nu op hun beurt de toeschouwers zijn. Ze zijn daarmee 

in verbinding. En in dat verbinden ontstaan nog weer meer gedeelde betekenissen en grotere vormen van 

gemeenschappelijkheid. Muzen laten zien hoe het werkt om aan publieke waarden bij te dragen. Hun heen 

en weer bewegen tussen de openheid om geraakt en geïnspireerd te worden en het openbaar maken 

daarvan door er een werk van te maken is daar de grondstof voor.  

 


