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Exposé
U staat op het punt een verhaal in te stappen over een zoektocht 
van een groep bevlogen, kunstminnende mensen naar het ver
talen van hun esthetische idealen in de praktijk. Een verhaal over 
het organiseren van bevlogenheid (schwung) door het ontwik
kelen van een alternatieve kunstonderneming, speelse tussen
ruimten en lichte vormen van organiseren. 
 Het verhaal is een kruisbestuiving of cross‑over tussen 
praktijk (de casus), theorie en beeld. In zeventien korte verha
len licht ik de casus toe aan de hand van gebeurtenissen, zoals 
exposities, cross‑overevenementen en overleggen met diverse 
betrokkenen. Het zijn verhalen over mensen, passies, ambi
ties, relaties, spanningen, contexten en kunst. De theoretische 
onderbouwing bestaat uit zeven selecties uit literatuur over 
esthetisch organiseren en leiderschap, aangevuld met literatuur 
die het verantwoorden van deze dissertatie – methodologie, 
conclusies  – ondersteunt. Spelend tussen praktijk en  theorie 
is er beeldmateriaal: afwisselend treft u afbeeldingen van mijn 
beeldhouwwerken over het thema tussenruimte (inter‑esse) 
naast kunst uit de particuliere kunstcollectie van de verzamelaar 
uit de casus en foto’s van gebeurtenissen uit de casus. In de 
tekst treft u nog diverse figuren waarmee ik een brug sla tussen 
theorie en praktijk. 
 Als het stuk uit is kan de muziek of schwung doorgaan in u, 
als lezer en nieuwe speler in dit verhaal. U besluit of en hoe u uw 
eigen, nieuwe beelden weer doorgeeft aan een ander. Dat is, vol
gens mij, de essentie van het spelen met kunst en esthetiek: het 
ontstaan, ervaren en weer doorgeven van nieuwe, inspirerende 
inzichten en beelden, die ons denken kunnen veranderen en ons 
wijsheid geven in het handelen. Spelen met kunst kan mogelijk 
bijdragen aan de ontwikkeling van een beter, meer verdraag
zaam mens, volgens diverse literatuur. Dit verhaal toont dat dit 
mogelijk is, wanneer we niet licht denken over het organiseren 
van schwung, maar het wel als ‘licht’ kunnen ervaren.

Caroline van der Linden
Amsterdam, oktober 2017
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Het begrip containment – dat ik pas echt kan horen tijdens een college van professor van 
de Loo (Insead, 2008) – resoneert in mij, cognitief en visueel. Beelden ontstaan in mijn 
geest over omvatten, koesteren, beschermen en een veilige context om iets nieuws uit te 
broeden of te laten rijpen. In 2009 maak ik ‘Containment’ uit een vierkant blok Belgisch 
hardsteen. Het bestaat uit een deel van een vrouwelijke tors (billen, onderbuik) dat in 
tweeën is gesplitst, waardoor er een onder en boven beeld is. In het midden van het 
beeld, bijna onzichtbaar van buitenaf, is een holle, kwetsbare ruimte waarin iets nieuws 
kan ontstaan.
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“Het creatieve in de mens is geen nabootsing 

maar resultaat van een scheppende geest, 

waarbij oneindigheid, intuïtie en innerlijke 

noodzaak basisbegrippen zijn.”

Errit van der Velde (2011)
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1
Met de vraag Wat is nodig om kunst te laten  werken? 
ben ik de afgelopen jaren open in een ‘avontuur 
voor de geest’ gestapt. Drie processen en rollen 
komen voor mij samen en bekruis stuiven elkaar: 
het (mede) ontwikkelen van een esthetisch gedach-
tegoed met kunst als cross-overinstrument (als 
 deelnemer aan een esthetische denktank), het 
(mede)  bedenken en uitvoeren van artistieke expe-
rimenten op een bijzondere locatie (als medebe-
stuurder en kunstenaar-als-organisator van een 
stichting), en het onderzoeken van het fenomeen 
organiseren van esthetische cross-overexperimenten 
(als  promo vendus).2 Zo ontmoeten passie, prak-
tijk en theorie elkaar. Ik ben nieuwsgierig hoe een 
groep  bevlogen mensen met een esthetisch ideaal 
– namelijk kunst inzetten als dialogisch en inspi-
rerend cross-over instrument om publiek anders te 
leren denken en het anders-denken te leren respec-
teren – zich succes vol kan ontwikkelen tot een artis-
tieke of esthetische cross-overorganisatie.3 Kortweg: 
hoe kan men    schwung organiseren?

1.1 Kunst-werk(t)

Kunst in opslag werkt niet. Kunst werkt pas als het 
een publiek ook laat werken.4 (De Monthoux, 2004) 
Daarbij staat werk voor zowel ‘iets dat voort gebracht 
is door de geest van de kunstenaar’ (gereed werk) 

als voor ‘iets dat gedaan moet worden door het 
publiek’ (een klus te klaren). Kunst is per  definitie 
relationeel (De Monthoux, 2013; Bourriaud et al., 
2002) en nodigt publiek uit tot een dialoog met 
zichzelf en met anderen over het werk en wat het 
allemaal kan oproepen aan emoties, nieuwe inzich-
ten of veranderend gedrag. Zo’n esthetische dia-
loog ontstaat in eerste instantie door te kijken en 
ook echt te zien, door te luisteren en ook echt te 
horen, door te voelen en ook echt aanwezig te zijn 
en waar te nemen (presencing).5 Kortom, door de 
schoonheid of het drama (toneelstuk of handeling) 
te ver innerlijken en om te zetten in leren en veran-
deren. Het publiek heeft de keuze om actief deel te 
nemen of passief, als een voyeur, toe te schouwen.6 
De aanbieder van kunst, bijvoorbeeld een museum 
of theater, heeft ook de keuze haar publiek passief 
te maken of als een theatrale relatie bemiddelaar 
de esthetische dialoog actief te faciliteren en het 
publiek aan te sporen tot handelen, veranderen 
en emanciperen. (Rancière, 2015, p. 10-13) In deze 
dialogische en esthetische ruimte tussen kunst en 
publiek kan iets bijzonders, magisch of energetisch 
gebeuren, waardoor ruimte kan ontstaan voor het 
publiek om te veranderen, te helen of zich meer 
compleet te ontwikkelen.7 Of niet. Want het is geen 
vanzelfsprekendheid maar een mogelijkheid, waarbij 
diverse actoren en artefacten – kunst, kunstenaar, 
publiek, kunstonderneming, critici, politiek – een 

Amuse,
vermaak voor de geest1
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rol spelen en elkaar beïnvloeden in de complexiteit 
van een kunstwereld (Becker, 2008) of fields of flow 
(De Monthoux, 2007). Als pedagoog en bedrijfskun-
dige, met passie voor (beeldende) kunst – zowel het 
ervaren als produceren – ben ik nieuwsgierig wat 
voor vorm van organiseren nodig is om deze poten-
tiële ontwikkelkracht van kunst te laten werken.

Regelmatig fiets ik langs het Museumplein in 
Amsterdam en zie de lange rijen publiek voor de 
musea wachten. Wat is er met hen gebeurd, wan-
neer ze weer naar buiten komen, vraag ik me af? 
Wanneer het zo druk is en men gemiddeld vier of vijf 
oogopslagen naar een kunstwerk kijkt, heb je, mijns 
inziens, amper de tijd om echt goed te zien. Laat 
staan het kunstwerk tot je door te laten dringen, 
haar magie te ervaren, te reflecteren op wat het met 
je doet of wat je ervan kunt leren.8 Ik vraag me af of 
kunst-kijken in deze tijd steeds meer een sociaal en 
commercieel ritueel is geworden – samen in de rij 
staan, jezelf op een selfie met de Nachtwacht zetten 
of winkelen in de mooie museumwinkel – of dat het 
publiek bewust op zoek is naar (een vorm van) alge-
mene, culturele ontwikkeling? Ik geloof namelijk dat 
kunst en esthetiek meer of beter als een instrument 
kan worden ingezet voor cultureel pedagogische 
ontwikkeling. Dit is allerminst een nieuw gegeven: 
de oude Grieken waren er al lang geleden mee 
begonnen met hun Mouseion, en hedendaags is de 
publieke educatieve functie van musea en theaters 
expliciet zichtbaar in het grote en diverse aanbod van 
(inter)actieve kunst-ontwikkelprogramma’s, zoals 
bijvoorbeeld speciale in- en rond leidingen, tekenles 
tussen de kunst, interactieve ruimtes om zelf een 
kunstexpositie samen te stellen, mooie kunstboeken 
en museumwinkels. Kennis over kunst en esthetiek 
is ook door de medialisering en visualisering van 
de samenleving en door de commercialisering van 
kunst en esthetiek voor iedereen breed toegankelijk. 

De banalisering van de kunst, zoals De Monthoux 
deze ontwikkeling noemt (2004, 2013) draagt ook 
bij aan de (potentiële) culturele educatie van een 
groot publiek. Het gaat mij echter niet zozeer om de 
toegankelijkheid van al die esthetische en artistieke 
kennis voor een breed publiek, maar om het eigen 
maken van die kennis door te ervaren. Juist door 
te spelen met kunst kan die mogelijke, toegedichte 
transformatieve kracht worden vrij gemaakt. Zodat 
kunst kan werken.

Zo heb ik genoten van een aantal lessen Kijken 
naar Kunst in het Stedelijk Museum in Amsterdam. 
Met een kijkwijzer, een soort vragenlijst waarmee je 
leert kijken naar kunst, en actieve dialogen leer je 
meer intensief en vooral langer dan negen  seconden 
te kijken naar een kunstwerk. Door te praten over 
wat je ziet, voelt en vindt. Juíst ook door stil te staan 
bij een voor mij onbekend kunstwerk,  waaraan ik 
snel voorbij wil lopen (zie ook Fuchs, 2011). Door 
langer te kijken en in dialoog te gaan met het 
kunstwerk, kan ik het rustiger op me in laten wer-
ken en ontdek ik veel meer diepgang. Ookal is het 
werk niet ‘mijn ding’, toch kan ik bij de nabespre-
king met de docent en medestudenten met meer 
nuance en gevoel over het werk spreken. Door deze 
actieve dialoog ontwikkel ik een nieuwe, meer cul-
turele taal en gevoeligheid voor wat ik zie en ervaar. 
Tevens neemt mijn schroom af om mijn oordeel 
te geven over kunst en plein public. Uiteindelijk 
ben ik verbaasd over de diversiteit aan meningen 
van anderen over hetzelfde werk. Hoe kan het zijn 
dat we naar hetzelfde kijken, of luisteren, en er zo 
 verschillend over kunnen oordelen? Over smaak 
valt wel degelijk te twisten, op een speelse manier. 
Juist door het vaker voeren van respectvolle, twis-
tige dialogen over esthetische ervaringen, smaak 
en  argumenten, ontwikkel ik spelenderwijs mijn 
 esthetische  intelligentie.9
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Ook al luisteren we samen naar een concert of 
kijken we tegelijkertijd naar eenzelfde kunstwerk, 
we maken naast elkaar een eigen voorstelling of 
verhaal. Het delen van onze individuele estheti-
sche ervaringen met anderen leidt, mijns inziens, 
niet tot een eensluidend oordeel maar laat de 
 meer stemmigheid klinken en de meervoudigheid 
werken. De esthetische dialoog kan een manier 
zijn om (te leren) meer open te staan voor onder-
linge verschillen, diversiteit, spanningen en macht, 
door (te leren) meer voudig te kijken naar onze 
werelden en werkelijkheden. (Van der Velde, 2011) 
Dit blijft voor mij meer een  individualistische, sub-
jectieve manier van leren. Rancière spreekt echter 
over de trans formatieve kracht van kunst voor een 
breed publiek. Vanuit de romantische idee van een 
 esthetische revolutie is theater een exemplarische 
vorm van een zintuiglijk waarneembare, esthetische 
inrichting, waardoor het publiek een levende groep 
mensen of gemeenschap kan worden. Via een soort 
reinigingsritueel laat de kunst de groep mensen 
weer beschikken over zijn eigen energie.10 (Rancière, 
2015, p. 11) Visies op de mogelijke rol en impact van 
kunst en esthetiek op individu, publiek en samen-
leving zijn door de  eeuwen heen veranderd door 
antagonistische krachten als Verlichting, Romantiek 
en (post) modernisme. Er heeft een esthetische revo-
lutie plaatsgevonden: van sacrale functie naar puur 
hedonistisch genot, van ondergeschikt aan rede en 
moraal naar esthetische autonomie, van lering en/
door vermaak naar ontwikkeling van subjectieve 
smaak en middel tot verbetering of transformatie 
van de samenleving. (Heumakers, 2015, p. 353-360) 
Op dit moment staat de esthetische autonomie en 
haar creatieve en transformerende kracht onder 
druk van de heersende economie: er ligt meer focus 
op cultureel en commercieel ondernemerschap, 
nieuwe vormen van financiering, marktmechanisme 

en mediale zichtbaarheid. (De Monthoux, 2013; 
Heumakers, 2015) Hoe gaat een kunstonderneming 
hiermee om? Wat voor (vorm van) organiseren is 
nodig om kunst succesvol te laten werken bij het 
publiek?

1.2 Esthetiek en res publica

Kunst vraagt om publiek om ook kunst te kunnen 
zijn. Anders gezegd, kunst ontstaat pas bij een 
beschouwer. (De Monthoux, 2004) Immers, kunst 
en esthetiek moeten bekeken, ervaren en vooral 
ook gevoeld worden. Als beeldhouwer raak ik graag 
beelden aan, ook al druist dit vaak tegen de conven-
ties in van de meeste musea of kunst organisaties. 
Zo’n esthetische, zintuiglijke ervaring kan dan intri-
geren, inspireren of irriteren. Er kan een nieuwe 
wereld opengaan: een ruimte om te onderzoeken, 
te spelen, te genieten of iets nieuws te ontdekken. 
Een beweging die de bezoeker energie,    schwung of 
vitaliteit kan geven. (De Monthoux, 2004; Rancière, 
2015) Wanneer ik bijvoorbeeld een beeld in  haar 
 totaliteit – in haar fysieke, sociale context – 
beschouw en ook aanraak, heb ik een meer intense 
en duurzame esthetische ervaring, dan wanneer ik 
het beeld alleen maar twee-dimensioneel zie afge-
drukt of achter glas mag bekijken. Zo was mijn ont-
moeting met de Pietà van Michelangelo (1498-1499) 
enigszins teleurstellend, door het dikke glas en de 
afstand die gecreëerd is tussen publiek en het beeld, 
in een donkere nis in de Pieterskerk in Rome. Echter, 
de eerste blik op en vervolgens het voelen van de 
ruwe, rood zandstenen koningstempel Al Khazneh 
in Petra, uit de eerste eeuw na Christus in het huidig 
Jordanië, is voor mij nog steeds een onuitwisbaar 
mooi en ontroerend moment. Woorden ontbreken 
om zo’n gevoel te omschrijven. Ik heb helaas niet de 
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gave van een poëtisch wezen, waarnaar Heumakers 
verwijst, die mij kan helpen bij het beschrijven van 
betovering,   schwung en bovennatuurlijke fenome-
nen, “zodat fantasie en emoties weer passen in onze 
realiteit.” (2015, p. 356) Zo’n magische ervaring kan 
bij mij snel verdwijnen, wanneer ik mijn smaak wil 
onderbouwen met argumenten. Scruton schrijft 
over het ervaren van schoonheid (2010) – eerder een 
zintuiglijke dan intellectuele verrukking (2010, p. 33) 
– en hoe Kant met zijn Kritiek van de oordeelskracht 
(1790) redeneert over het ervaren en  beoordelen 
van het schone – datgene dat onmiddellijk genoe-
gen geeft. (2004, p. 34) Kant beschrijft, aldus 
Scruton, de oordeelskracht als een eigen vermogen 
dat bemiddelt tussen de twee andere vermogens (de 
zuivere en de praktische rede). Oordeelskracht helpt 
bij het beter naar elkaar luisteren. Kant  adresseert 
het fundamentele probleem van esthetica als een 
antinomie van de smaak: een esthetisch oordeel kan 
niet tegelijkertijd gebaseerd zijn op een subjectieve 
ervaring (“Ik vind dit theekopje mooi”) en aanspraak 
maken op universele instemming waarover iedereen 
het direct eens zou moeten zijn (“Het theekopje is 
mooi”). Toch hebben mensen de neiging dit soort 
oordelen te vormen. Enerzijds beleeft een persoon 
plezier aan iets moois; hij uit dit, zonder enig onder-
zoek naar oorzaken, doelen of constitutie of concep-
tualisatie van het ding, aldus Scruton. Het oordeel 
wordt zo vaak verwoordt dat het lijkt te gaan om 
een universele eigenschap van het ding, waardoor 
het plezier of genoegen objectief geldig lijkt en je 
de ander bijna dwingt tot hetzelfde oordeel (“Jij 
ziet toch ook dat dit kopje mooi is?”). Dit blijft de 
 paradox van de esthetiek. Gevoelens en oordelen 
worden esthetisch genoemd, omdat ze rechtstreeks 
verbonden zijn met (persoonlijke) ervaring en niet 
met (algemene, wetenschappelijke) regels of con-
ceptueel denken. Wanneer je iets niet hebt gezien 

of ervaren, kan je er dus niet esthetisch over oorde-
len, wat in wetenschap wel kan. Smaakoordelen zijn 
niet gebaseerd op begrippen, bewijzen of geldende 
regels voor smaak. (Scruton refereert aan Kant, 
2004, p. 103-7)

In deze dissertatie vraag ik aandacht voor de 
oorspronkelijke betekenis van esthetiek, namelijk 
het vermogen van de mens om schoonheid van 
natuur, kunst en processen zintuiglijk te beleven. 
Door de kunst van het zintuiglijk waarnemen aan 
de orde te stellen, kunnen kunst en esthetiek de rol 
krijgen van intermediair (gesprekspartner, facilitator, 
intrigant, uitdager, katalysator, leermeester, organi-
sator) of instrument (gereedschap, medium, object) 
om publiek een esthetische ervaring te bieden. Een 
beleving, die soms bij het ene, korte moment blijft 
of een persoon voor altijd kan veranderen. (Bollas, 
1999) Eenzelfde kunstwerk kan door de tijd heen 
wisselende impact hebben op het publiek, waardoor 
het – zoals bijvoorbeeld de David van Michelangelo 
in Florence (1501–4) – door de tijd heen verschillende 
plaatsen en waarderingen krijgt. Of iets kunst wordt 
genoemd en daarmee ook als kunst kan werken, 
is afhankelijk van zoveel factoren, zoals tijdsgeest, 
situatie, politiek, economie, religie, gemeenschap-
pen, connecties, reputatie, smaak, aandacht, et 
cetera. (Becker, 2008) Goede kunst lijkt daarmee 
meer afhankelijk van allerlei commerciële, relatio-
nele, tijd(elijke) factoren, dan alleen de ervaring met 
het object of de voorstelling. Sommige kunst is zo 
tijdloos dat ze nog steeds op lijstjes van de mooiste 
kunstwerken aller tijden staan, zoals de Mona Lisa 
van Leonardo da Vinci (1503-06). Heumaker (2015) 
spreekt in dit verband over kunst dat uit zichzelf goed 
is en voldoet aan universele regels van schoonheid 
of de regelesthetica. (2015, p. 354) Of kunst die his-
torisch zijn waarde heeft bewezen. (Becker, 2007) 
Kunst is goed “wanneer het geheel klopt” is een vaak 
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gehoorde uitspraak over goede kunst; waarbij de uit-
drukking betrekking lijkt te hebben op het kunstob-
ject in relatie tot context (fysieke en sociale ruimte) 
waarvan het kunstwerk deel is. Maar wat als de 
context verandert? Becker (2007) gaat zelfs verder: 
het is een gemeenschap of wereld met een grote 
diversiteit aan actoren (Art Worlds) dat kunst voort-
brengt door het werk gewoon kunst te laten noemen 
door een paar smaakmakers, die hiermee de repu-
tatie en de res publica-functie bepalen, of afbreken. 
Wanneer het geheel klopt leeft de kunstwereld en 
werkt de kunst. En andersom, wanneer het geheel 
niet meer klopt, sterft de kunst wereld. Mogelijk ont-
wikkelt zich later weer een nieuwe kunstwereld met 
dezelfde kunstenaar en nieuw publiek, of andersom. 
Want kunst is een sociaal en emergent proces, aldus 
Becker (2007). Zo bekeken lijkt het succesvol orga-
niseren van een esthetische of artistieke cross-over-
organisatie meer gelegen in de ontwikkeling van 
sociale cohesie in een gemeenschap dan in de kunst 
zelf. Hoe valt dit dan te organiseren?

1.3 Esthetische ontwikkeling, 
tussenruimte en    schwung

“Een mens kan pas een echt en compleet mens wor-
den door esthetisch spel”, de bekende uitspraak van 
de filosoof Schiller (1795), is voor mij een inspire-
rend leidmotief. Dit creatief en transformatief spe-
len wordt geassocieerd met lichtheid, speelsheid en 
positieve flow van energie. Als beeldhouwer ervaar 
ik echter dat er bij het creëren van iets nieuws 
–  naast deze flow – ook pijnlijke en blokkerende 
processen zijn, van het letterlijk op de vingers slaan 
met je hamer, tot aan het vernietigen van werk dat 
niet klopt. Juist de combinatie van constructieve en 
destructieve krachten ( flow en pijn) komen, mijns 

inziens, samen tijdens transformatief spelen en 
creëren van iets nieuws. Flow, onzekerheid en pijn 
zijn bouwstenen van het creatieve, speelse proces. 
Ze dagen elkaar uit. De combinatie geeft een ener-
gieke bevlogenheid of   schwung, waarnaar Schiller en 
anderen regelmatig verwijzen.

Daarnaast heeft het creatieve, esthetische spel, 
mijns inziens, ook speelruimte nodig. Om het 
transformatief spelen en creëren te faciliteren of 
containen.11 Diverse literatuur verwijst vanuit een 
ontwikkel-perspectief naar vormen van een vrije 
speel- of tussenruimte. Schiller (1795) spreekt, vanuit 
een filosofisch ontwikkelingsperspectief, over een 
 speelruimte als noodzakelijke voorwaarde voor de 
esthetische, culturele opvoeding tot een meer com-
pleet, verdraagzaam en ideaal mens en samenleving. 
Pas wanneer de mens in staat is de derde speeldrift te 
ontwikkelen in een vrije, creatieve speelruimte – vrij 
bewegen zonder druk van de twee polaire oerdriften 
materialisme en moraliteit – ontstaat   schwung en is 
men in staat zich te ontwikkelen tot een compleet 
mens. Kunst en esthetiek zijn een instrument om 
die veilige speelruimte te faciliteren, aldus Schiller. 
De cultureel antropoloog Van Gennep (1909/1960) 
schrijft in zijn Les Rites de Passage over liminaliteit 
en overgangsrituelen als een ontwikkelings- of tus-
senruimte voor diverse overgangen ( passages) in het 
leven.12 Winnicott (1971) spreekt over een  holding 
environment als een veilige, liefdevolle ruimte en 
relatie in eerste instantie tussen moeder en kind, 
waar het kind leert verbindingen te leggen tussen 
zijn innerlijke (me) en externe (not-me) realiteiten; 
een spannend en uitdagend proces. Later breidt de 
mens zijn veiligheidsdeken uit naar familie, school, 
werk, sport, et cetera. De Monthoux (2004) bouwt 
als muzische bedrijfs kundige voort op Schiller en 
spreekt over een kunstonderneming (Art Firm), 
waarbij vier  organisatorische rollen – in zijn model de 
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hoekpunten van een vierkant – zorgen voor een bin-
nenruimte waar kunst en   schwung ontstaat. De filo-
soof Van der Velde (2011) spreekt over een  museale 
werkplaats, waar bijvoorbeeld bestuurders met 
behulp van (abstracte) kunst leren een open, verdie-
pende en ontbeeldende dialoog te voeren; ze leren 
vaste beelden in hun hoofd los te laten en open te 
staan voor nieuwe en andere beelden. Küpers (2011) 
spreekt over transitionele tussen ruimtes en liminali-
teit (“transition is about crossing boundaries”) toege-
past op organisaties en leiderschap, met focus op 
belichaamde (embodied) en emotionele dimensies, 
naast communicatieve en esthetische kwaliteiten en 
ambivalenties. Zo ontwikkelt zich een tussenruimte 
(in-between) “that forms an unfolding and dynamic 
be(com)ing”. (Küpers, 2011, p. 52-53)

Naast verschillen zijn er volgens mij ook over-
eenkomsten tussen deze diverse tussenruimten. 
Bijvoorbeeld een fysieke of mentale ruimte, waar 
betrokkenen vrij zijn en geen druk van het een of 
het ander ervaren, waar ze kunnen spelen en experi-
menteren en leren omgaan met de natuurlijke angst 
en spanning tussen loslaten (van het bekende) en 
openstaan (voor het onbekende), en een ruimte 
waar betrokkenen veilig en actief kunnen werken 
aan persoonlijke en gemeenschappelijke ontwikke-
ling. Schiller (1801), De Monthoux (2004) en Van 
der Velde (2011) zetten expliciet kunst en esthetiek 
in als organisator of katalysator in deze transforma-
tieve processen. Waarom, vraag ik me af? Om meer 
te halen uit beschikbare middelen, zoals (opgesla-
gen) kunst (bedrijfskundig perspectief)? Om betere 
toegang te krijgen tot (mogelijk) nieuwe ideeën en 
veranderopties, die toegedicht wordt aan kunst en 
esthetiek (veranderkundig perspectief)? Om de 
mens toegang te bieden tot een meer complete 
ontwikkeling (pedagogisch perspectief)? Of betreft 
het meer openstaan voor het andere en de ander, 

en daarmee voor verdraagzaamheid (humanis-
tisch perspectief)? Voor mij gaat het juist om deze 
meervoudigheid in perspectieven, met de nadruk 
op het onderzoeken wat er bij wie, waar en op welk 
moment speelt.

Men kan bijvoorbeeld vaker opgeslagen kunst uit 
depots in bruikleen geven, meer interactieve dialo-
gen organiseren in kunstinstellingen, vaker publiek 
betrekken bij het inrichten van nieuwe exposities, 
effectiever kunst en esthetiek inzetten in brainstorm-
sessies en werkprocessen, regelmatig esthetiek 
opnemen als onderdeel bij besluitvorming en meer 
publiek organiseren voor particuliere collecties. Los 
van de praktische zaken ben ik op zoek naar moge-
lijkheden die zorgen dat kunst en esthetiek meer 
emancipatorisch gemeengoed wordt en publiek 
zich ontwikkelt tot de geëmancipeerde toeschouwer. 
(Rancière, 2015) Waardoor kunst van zijn toegedichte 
elitaire en minder toegankelijke voetstuk afstapt en 
tegelijkertijd – dat wil ik graag benadrukken – bijzon-
der (singular) en magisch blijft. (De Monthoux, 2012) 
Hoe organiseer je dat, vraag ik me af?

1.4 Een dansende ster baren

Veel mensen lopen rond met dromen, visies en con-
crete ideeën om de wereld een stukje beter, mooier, 
socialer, groener, slimmer of duurzamer te maken. 
Om het goede en het mooie te doen voor een groot 
publiek. Ik kom ze regelmatig tegen. Echter, om van 
fantasie, concept, idee of ideaal te komen tot reali-
teit heb je te handelen, want in het handelen toont 
zich pas wijsheid. (Van der Velde, 2011) Dit vraagt, 
mijns inziens, om slim organiseren, sluw onderne-
men en/of bevlogen handelen. Veel initiatieven zien 
slechts kort of helemaal niet het levenslicht, groeien 
per project en verlengen per keer (of per subsidie) 
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de horizon van hun onderneming. Bedrijfsmatige 
processen, zoals opschaling, continuïteit, contrac-
ten en (financiële) bedrijfsvoering, drukken soms 
zwaar op het plezier van organiseren en onder-
nemen van iets nieuws: de zakelijke, resultaatge-
richte verplichtingen leggen de initiële vrijheid en 
speeldrift aan banden. De spanningen, onzeker-
heden (van het niet-weten) en ambities zorgen in 
deze creatieve pioniersfase vaak voor chaotische 
processen. Van der Velde (2011) haalt in dit verband 
graag Nietzsche (1885) aan, die heel optimistisch 
stelt dat je juist chaos nodig hebt om een dansende 
ster – ik lees: iets unieks en moois – te kunnen 
baren. Voor de meeste kunstenaars, scheppende 
geesten en ondernemende mensen klinkt dansende 
ster aantrekkelijk en willen ze ook wel wat chaos en 
onzekerheid verdragen in ruil voor het (mogelijk) 
ter wereld brengen van zo’n bijzondere ster. Hoe 
ga je daarmee om? Hoe organiseer je het baren van 
dansende sterren? Dat verschilt, mijns inziens, per 
individu, groep of  situatie. Zelfs de meest autonome 
kunstenaar of eigenwijze ondernemer heeft ande-
ren nodig om kunst te laten werken of een bevlogen 
idee om te zetten in organiseren: of dit nu een for-
mele kunstonderneming is (De Monthoux, 2004), 
een fluïde netwerk of gemeenschap (Becker 2008) 
of een eenmanszaak. Veel ondernemers willen ook 
niet eens groeien, omdat ze dan meer last krijgen 
van de menselijke kant van ondernemen, zoals het 
niet meer alleen kunnen beslissen, het overdra-
gen van taken aan anderen en het aansturen van 
mensen. (Harnish, 2006) De uitdaging voor ieder 
bevlogen individu of groep mensen, die een dan-
sende ster succesvol wil realiseren, lijkt het kunnen 
verdragen van die spanning tussen chaos en struc-
tuur. Wanneer het DNA van zo’n groep mensen al 
de opdracht in zich draagt iedere keer weer nieuwe 
dansende sterren te baren en het publiek en zich-

zelf te verrassen, zoals bij een creatieve of estheti-
sche organisatie, is de vraag: hoe kan deze bevlogen 
groep dan hun esthetisch idee of ideaal vertalen 
naar succesvol handelen?

1.5 Denktank en kruisbestuiven

In 2007 ontmoet ik de twee oprichters van stichting 
Yellow Fellow (vanaf nu af te korten met YF), de ver-
zamelaar en de curator van een particuliere collectie 
abstracte kunst. Zij willen verbinding leggen tussen 
(hun) kunst en leiderschapsprogramma’s. “Van welk 
kunstwerk wil jij leiding ontvangen?” is één van de 
vragen die zij leiders en managers voorleggen om 
vervolgens een esthetische dialoog te voeren over 
leiderschap, geholpen door de taal van kleur, vorm, 
compositie en smaak. Ze nodigen mij uit voor het 
bijwonen van hun YF denktank, een gemêleerde 
groep mensen met onder meer kunstenaars, een 
filosoof, een verzamelaar, diverse managers en 
ondernemers. Allen zijn liefhebbers van kunst. De 
denktank houdt zich bezig met het ontwikkelen van 
een visie op het inzetten van de abstracte kunst van 
YF in cross-overactiviteiten in samenleving, bedrijfs-
leven en wetenschap. Kunst, esthetiek en vrij denken 
is wat de leden van de denktank bindt, ieder vanuit 
zijn eigen perspectief. De bijeenkomsten vinden 
plaats in het monumentale pand van de verzame-
laar in Woudrichem. Wat mij hier direct opvalt is dat 
kunst overal is: hangend aan de muren, staand in de 
ruimtes, liggend op consoles, stapels ingepakt en 
opgeslagen in bolletjesplastic, stapels kunstboeken, 
et cetera. Het hele huis is een privémuseum en opslag 
van kunst, letterlijk tot aan de nok toe gevuld. Naast 
de verzamelaar, die heel enthousiast en inspirerend 
verhalen vertelt over zijn  internationale collectie en 
de avontuurlijke wijze waarop hij soms een kunst-
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werk heeft kunnen bemachtigen, maakt de emeritus 
hoogleraar en filosoof (Van der Velde) indruk op mij: 
een man met pretoogjes die met weinig woorden 
veel zegt en moeiteloos verbindingen legt tussen 
filosofie, religie, wiskunde, muziek en kunst. Beide 
heren zijn bij onze eerste ontmoeting bijna tach-
tig, nog vitaal en zeer bevlogen. De YF denktank 
is (in 2003) opgericht om te filosoferen over een 
meer zinvolle, bedrijfsmatige en maatschappelijke 
bestemming van de YF kunst. “Anders blijft het maar 
een mooi behangetje” wordt wel eens gegrapt. YF 
ontwikkelt op kleine schaal artistieke exposities en 
 experimenten. Ter gelegenheid van de tachtigjarige 
verjaardag van de verzamelaar (mei 2008) worden 
gedurende een week diverse exposities, workshops 
en concerten gegeven, waaraan het hele dorp en 
het YF netwerk bijdraagt. Het rijk geïllustreerd boek 
Tussen Ratio en Intuïtie. Reacties op abstracte kunst 
(2008) komt uit, waarin zestig mensen uit het YF 
netwerk hun ervaring met YF hebben beschreven. 
Op diverse momenten en in diverse rollen ben ik bij 
de organisatie betrokken: van het inrichten van een 
expositie in een klein kerkje tot en met het faciliteren 
van een workshop Esthetische dialoog, samen met de 
filosoof Van der Velde, waarin we spelen met diverse 
zintuiglijke ervaringen (kijken, horen, voelen) met de 
kunst van de Amerikaanse kunstenaar Boardman. 
Wat mij opvalt aan de manier van organiseren is het 
gemak, de lef en het plezier waarmee met de kunst 
wordt omgegaan en de bijna vanzelfsprekendheid 
van  vrijwilligers bij het mee organiseren. Ik vind 
organiseren vaak gedoe, maar in deze situatie lijkt 
alles te kloppen en vormt het een geheel, waardoor 
ik met veel plezier en bewondering voor de lichtheid 
van organiseren heb geparticipeerd.

In de YF denktank ontwikkelt langzaamaan een 
YF gedachtegoed, een esthetische concept of visie 
op de dialoog met (abstracte) kunst en de kunst 
van cross-overen (of kruisbestuiven) tussen kunst en 

diverse domeinen: wetenschap, educatie, samenle-
ving en besturen. Het gedachtegoed verwijst niet 
alleen naar een bijzondere, filosofisch onderbouwde 
YF manier van omgaan met YF kunst als dialogisch 
instrument, maar ook naar de benodigde ruimte 
of museale werkplaats (Van der Velde, 2011) die 
nodig is voor een goede dialoog. YF wil een cross- 
overorganisatie zijn, die haar publiek faciliteert bij 
het anders of vernieuwend kijken, denken en hande-
len met behulp van abstracte kunst.

1.6 Perspectieven

Gedurende twee jaar (2009-2010) voeren de cura-
tor van YF en ik regelmaat gesprekken, separaat van 
de denktankbijeenkomsten, met de filosoof Van der 
Velde over zijn visie op het gedachtegoed YF en de 
rol van abstracte kunst. We zitten bij hem thuis in 
zijn pittoresk huis in Woudrichem, vol met boeken. 
De dialogen zijn bijzonder en energiek, gedreven 
door wederzijdse nieuwsgierigheid en respect voor 
theorie en praktijk, en zijn vastgelegd in een werk-
document. (Van der Velde et al., 2010) Ze leiden 
uiteindelijk tot het boek Perspectieven. Filosofische 
reflecties op abstracte kunst, filosofie, wetenschap, 
bestuur en samenleving, waarin Van der Velde (2011) 
memoreert: “Ooit beloofde ik […] Stichting YF een 
wijsgerige inleiding te schrijven voor een boek waarin 
zijn schilderijenverzameling en de plannen met deze 
verzameling inhoudelijk aan de orde komen. In het 
bestek van YF past een denktank en daaraan nam ik 
deel. Bij verschillende gelegenheden en op zeer ver-
schillende tijden heb ik gewerkt aan ideeën die, mijns 
inziens, in zo’n inleiding benut kunnen worden. De 
producten van dat werk zijn in dit boek in een zekere 
volgorde geplaatst.” (p. 7) Hij benadrukt vervolgens 
dat het geheel niet een filosofie van de kunst is, 
maar een cultuurfilosofie geworteld in de Europese 
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cultuur. De lijnen van wijsgerig denken zijn eigen 
bespiegelingen op wat hem treft, om “[…] onze men-
selijke inspanningen in een perspectief te plaatsen,” 
[…] en “verbindingen te leggen tussen abstracte kunst, 
filosofie, wetenschap, bestuur en samenleving.” (p. 7) 
Het YF gedachtegoed, zoals omschreven door Van 
der Velde, wordt impliciet leidraad voor het hande-
len van YF. Van der Velde benadrukt het denken en 
handelen vanuit mogelijkheden en perspectieven en 
niet zozeer vanuit standpunten. Het is echter voor 
veel mensen te abstract (filosofisch) geschreven. 
Regelmatig is een vertaling nodig in de denktank of 
een apart gesprek, om het gedachtegoed te concre-
tiseren, om te zetten in handelen of om het han-
delen van YF te toetsen aan het gedachtegoed. Van 
der Velde blijft zo lang als mogelijk de leermeester 
en criticus binnen en buiten de denktank. Hij is in 
staat een verdeelde denktank weer op een gezamen-
lijk spoor te krijgen door zijn kritisch constructieve 
opmerkingen en denken in mogelijkheden. Na bij-
voorbeeld een lang en enthousiast betoog van de 
verzamelaar om de wereld te veranderen met YF, 
merkt Van der Velde rustig op: “Bijzonder…  jullie 
lijken er nog steeds van uit te gaan dat de wereld 
maakbaar is...” De stilte en uiteindelijk het gelach, 
dat meestal volgt op zijn opmerkingen, schept weer 
ruimte in de denktank. (Errit) Van der Velde heeft 
mij ook geholpen om literatuur beter te begrijpen, 
zoals bijvoorbeeld Bubers Ich und Du (1923), dat 
voor deze dissertatie van belang is (zie Vignet 1).13

1.7 Experimenteren met Esthetische 
Intelligentie

Gedurende de gesprekken komen Errit en ik ook te 
spreken over esthetische intelligentie, toegepast op 
leiderschap. Hij biedt me een origineel perspectief 
om naar de combinatie van deze twee woorden te 

kijken. Wanneer aisthetis geïnterpreteerd kan wor-
den als ‘het zintuiglijk waarnemen van het schone’ 
en intelligo (Latijn; inter-lego) voor ‘het tussen de 
regels lezen of aanvoelen voor wat zich – impli-
ciet  – aandient’ en wat dus niet expliciet geschre-
ven of gezegd is, dan staat de combinatie van deze 
twee woorden, esthetische intelligentie, voor het via 
je zintuigen lezen of zien van het nieuwe dat zich 
kan aandienen tussen de regels door. Voor mij refe-
reert het naar het vermogen om tijdens een gesprek 
naast wat er gezegd wordt ook de subtitels te lezen, 
de onderstroom naast de bovenstroom van proces-
sen te zien, te luisteren en te handelen naar ratio én 
intuïtie, als ook het gebied ertussen.15 Van der Velde 
spreekt in dit verband ook over het Ware, het Goede 
en het Schone, de drie levenswaarden die door Plato 
zijn geformuleerd en die in deze tijd nog steeds van 
waarde zijn. Esthetische intelligentie verwijst naar het 
vermogen van een persoon om het geheel van een 
situatie te kunnen overzien, in al haar gelaagd heden, 
stromen en betekenissen, om vervolgens ook te 
kunnen handelen vanuit (een goede balans van) het 
goede, ware en het schone. Ik vraag me af, of esthe-
tische intelligentie ook te leren of  ontwikkelen valt?

Mijn nieuwsgierigheid heeft geleid tot het zoge-
naamde tentjes-experiment tijdens een speciaal eve-
nement bij de Baak, The art of Leadership (2010). 
Zeven witte tenten zijn in een speelse lijn geplaatst, 
buiten in het park. In iedere tent is een kunstwerk en 
een stoel geplaatst: vijf kunstwerken uit de collectie 
van YF, één beeld van mij en één tent met uitzicht 
op een dikke boomstam, met een knipoog naar 
de natuur als leermeester van kunst (Natura Artis 
Magistra). Deelnemers worden uitgenodigd mee te 
doen aan een experiment: in gesprek gaan met een 
kunstwerk.16 De resultaten zijn zeer wisselend: een 
aantal mensen komt na een minuut vrij onverstoord 
naar buiten, anderen blijven soms een kwartier in 
hun tentje zitten, sommigen komen blij en anderen 
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“Wat is dan dat toch dat bijzondere aan die ‘ ik en jij’-
relatie?” vraag ik aan Errit (Van der Velde), tijdens een 
van onze gesprekken. We zitten in zijn huiskamer en 
spreken over Bubers Ich und Du. Ik heb het boek in het 
Nederlands gelezen, omdat Errit er vaak naar verwijst. 
Errit, filosoof en Buber expert – hij zou nooit willen dat 
ik hem zo noem – vindt het zichtbaar leuk om hierover 
te praten. Wanneer ik nog zo’n Buber-zin eruit haal die 
ik niet begrijp (“In alle ernst van de waarheid, jij: zonder 
Het kan de mens niet leven. Maar wie daarmee leeft, is 
niet de mens.”), schuifelt Errit naar zijn kantoor achter 
in het huis, en komt even later terug met zijn zichtbaar 
gelezen versie van Ich und Du. Hij bladert er doorheen 
en vindt snel de juiste pagina:

“Ah… Pagina 43, daar staat dat...”
Hij komt eerst even terug op die ik-en-jij-relatie. 

Na een korte stilte, zegt hij:
“Het zit tussen de neuzen. Tussen onze neuzen.”
Hij wijst van zijn neus naar mijn neus. Daar kom ik niet 

veel verder mee, merk ik. Te filosofisch, te  abstract. Ik 
vraag door, aarzelend, want ik begrijp niet wat hij be-
doelt. Errit lacht wanneer hij mij ziet  worstelen. Voordat 
ik door kan vragen, want daar ben ik goed in, staat hij 
op. Hij schuifelt uit de huiskamer, waar we zitten, door 
de keukendeur naar achteren. Vanuit de keuken vraagt 
hij:

“En… is ‘het’ er nog steeds?”
Ik begrijp echt niet wat hij me vraagt, zeker nu hij weg 

is. Weer roept hij, op afstand:
“Probeer ‘het’ eens met die kast in de kamer. Dat tussen 

die neuzen…”

Nu wordt het voor me toch echt verwarrend. Hoezo, 
tussen de neuzen met een kast…? Errit komt lachend 
terug met twee glaasjes wijn en gaat weer zitten. Met 
een grijns zegt hij:

“Is zeker niet gelukt, hè, met die kast?”
Ik kijk hem vragend aan. Hij lacht. Wanneer we weer 

in gesprek raken, zegt hij al vrij snel:
“En nu is ‘het’ er weer, zo tussen onze neuzen. Echte 

aandacht. Dat lukt je meestal niet als iemand in een ande-
re kamer is. Of wanneer je naar een object, zoals die kast, 
kijkt. Dat ‘het’ zit tussen ons in. Als we er voor open staan. 
En dat gebeurt nu.”

Opeens voel ik het verschil.
De woorden van Buber krijgen voor mij een echte, 

waarachtige en zinnige betekenis, voor altijd verbon-
den aan dit moment, bij Errit, in zijn huiskamer, met het 
boekje van Buber in zijn hand. Errit laat me ervaren wat 
het is om echt open te staan voor de ander en het ande-
re; of dit nu mens, kunst of natuur is. Elkaar verstaan 
is elkaar toestaan te luisteren naar dat wat gesproken 
en niet uitgesproken wordt maar wel speelt, en de re-
latie compleet maakt. Je kunt er voor kiezen om dit wel 
of niet te doen. In dit laatste geval refereert Errit aan 
 Buber wanneer hij spreekt over een meer onpersoonlij-
ke, afstandelijke ‘ik-het’-relatie.

Later zie ik een aantekening uit dit gesprek in het 
boek. Naast de tekst ‘Alle werkelijke leven is ontmoeting’, 
heb ik erbij geschreven ‘Iedere werkelijke ontmoeting is 
leven’. Dat is nu typisch zo’n opmerking van Errit, besef 
ik, al glimlachend. Zijn spelen en omdraaien van woor-
den creëren weer nieuwe betekenissen.
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met tranen naar buiten, of zijn niet meer in staat een 
coherent gesprek te voeren en blijven hangen in flar-
den tekst, onaffe zinnen, emoties en blije uitdruk-
kingen. Voor een aantal mensen, die relatief lang 
en intensief hebben gekeken, heeft deze dialoog 
met kunst een meer duurzame impact. Sommige 
personen hebben een kijkwijzer meegekregen, als 
hulpmiddel bij het kijken naar kunst. Achteraf blijkt 
dat dit hulpmiddel niet substantieel meer effect 
heeft opgeleverd in het experiment, maar wel het 
van te voren aangeven dat er na afloop een reflectief 
gesprek plaats vindt. Deelnemers gaan dan meer 
hun best doen, waardoor het lijkt dat de dialoog met 
kunst impact heeft. Fuchs, voormalig directeur van 
het Stedelijk Museum en een van de hoofd sprekers 
op het evenement, refereert aan de potentiële trans-
formatieve kracht van kunst, met zijn uitspraak 
“Wanneer de mensen in mijn museum op dezelfde 
wijze als in deze witte tentjes zouden hebben gekeken 
naar de kunst, dan zou de wereld er anders uit heb-
ben gezien.” (Van der Linden, 2010, p. 4) Met het 
tentjes-experiment is echter niet aangetoond dat je 
met een dialoog met kunst ook zoiets als estheti-
sche intelligentie ontwikkelt. Het regelmatig uitvoe-
ren van dit soort experimenten en dialogen draagt, 
mijns inziens, wel bij aan de ontwikkeling van esthe-
tische intelligentie of sensitiviteit, wat een aspect is 
van de culturele ontwikkeling van de mens waarnaar 
Schiller verwijst.17

1.8 Casus YF

In januari 2011 spreek ik tijdens een cursus beeld-
houw en een medebeeldhouwer. Hij vertelt enthou-
siast over de beschikbaarheid van een bijzondere 
locatie in Leidschendam, een voormalig kerkgebouw 
in jaren zestig stijl die uitnodigt tot kunstzinnige acti-

viteiten. Ik vertel hem over een kunstcollectie, die 
juist vraagt om een mooie expositielocatie. Wanneer 
ik de denktank informeer over deze mogelijke loca-
tie zijn de leden en in het bijzonder de verzamelaar 
en curator van YF direct enthousiast. Zij zien een 
perfecte match met de YF kunst, het YF gedachte-
goed en de diverse ambities van (een deel van) YF. 
Het gebouw en de locatie is onderscheidend anders 
dan een museum, galerie, creatief centrum of wat je 
verwacht van een artistieke organisatie. Na een jaar 
(februari 2012) wordt het tijdelijke huurcontract voor 
twee, mogelijk drie, jaar ondertekend met de ver-
huurder (parochie). De eerste formele cross-over of 
kruisbestuiving is de oprichting van de stichting met 
het bestuur YF Leidschendam met drie mensen van 
de YF denktank (Woudrichem) en twee mensen van 
de locatie (Leidschendam) als bestuurders.18 Het 
gedachtegoed van YF wordt vastgelegd op één A4tje 
om nieuwe, lokale vrijwilligers en samenwerkings-
partijen te werven. Al snel blijkt hoe lastig het is aan 
nieuwe mensen uit te leggen, wat YF wél en vooral 
niet is en beoogt. YF is niet een museum, galerie, 
kunstbeurs, creatief centrum of buurthuis, waarbij 
de meeste mensen wel een beeld hebben. Het is wel 
een cross-overcentrum, een museale werkplaats, een 
levendige doe-, denk-, werk- en ontmoetingsplek, 
met exposities en experimenten, waar diverse par-
tijen elkaar treffen te midden van kunst, om samen 
creatief en verbeeldend te werken.

De ontwikkelingen van YF Leidschendam (2012-
2014) vormen de basis voor mijn longitudinaal 
onderzoek naar het organiseren van esthetische of 
artistieke cross-overactiviteiten. Centraal staat de 
vraag: hoe ontwikkelt een groep mensen met een 
esthetisch ideaal zich tot een esthetisch of artis-
tieke cross-overorganisatie? Ik ben benieuwd of YF 
in staat is de lichtheid, speelsheid en   schwung van 
organiseren, die haar al eerder kenmerkte, te con-

Van der Linden.indb   25 27-Sep-17   15:26:11



In het handelen toont zich wijsheid

26

tinueren met nieuwe mensen, op een nieuwe en 
veel grotere locatie, een nieuwe gemeenschap en in 
een nieuwe tijd? Kortom: hoe kan men bevlogen-
heid of   schwung organiseren? Wat op voorhand een 
eenvoudige weg naar succes lijkt, waarin menigeen 
(inclusief ikzelf) gelooft, blijkt zich gaandeweg te 
ontwikkelen tot een boeiende en spannende reis 
van vallen, opstaan en verwachtingen bijstellen. 
Het is voor mij, als participatieve onderzoeker, ook 
letterlijk een proces van vallen en opstaan gewor-
den. In maart 2013, ruim een jaar na de start van YF 
Leidschendam, val ik van de trap met een kunstwerk 
van YF in mijn handen. Wat volgt is een tussenstop 
van werk en onderzoek. Ik krijg opeens ruimte, tijd 
en afstand om te reflecteren op mijn diverse rollen 
(als onderzoeker en participant) en de impact van 
mijn handelen. De val opent letterlijk en figuurlijk 
mijn ogen voor de expliciete rol van de kunst hierin 
(zie Vignet 2).

VIGNET 2
De (aan)val met kunst19

Het is zaterdagavond, 9 maart 2013, ruim een jaar na 
de start met YF Leidschendam. Over twintig minuten 
heb ik met twee vrienden afgesproken, na afloop van 
een concert. Zelf ben ik niet gegaan, omdat ik te veel 
aan mijn hoofd heb om rustig te kunnen genieten van 
een ‘monumentale belevenis’ met Richard Strauss, 
Eine  Alpensinfonie, en het vierde pianoconcert van 
 Beethoven. Ik ervaar spanningen op werk, bij YF en in 
mijn onderzoek. Vlak voor ik weg wil gaan, verplaats ik 
het grote schilderij van Daniela Presta (981, 2000) van 
mijn zitkamer naar mijn studeerkamer, één verdieping 
lager. Stap voor stap loop ik de trap af. Het valt me op 
hoe licht het grote doek eigenlijk is. Ik zou het met één 
vinger kunnen tillen, maar ik houd het heel zorgvul-
dig met twee handen vast. Ik heb het werk tenslotte in 
bruikleen van YF. Voorzichtig manoeuvreer ik het door 
de bocht in mijn trap.

Op de zevende traptrede van boven, halverwege de 
bocht, glijdt opeens mijn linkervoet weg. In een flits 
overweeg ik de trapleuning te pakken, maar vanuit een 
soort beschermende moederinstinct houd ik het werk 
nog steviger vast, met twee handen. En dan voel ik dat 
ik echt wegglij. Mijn tijdsbesef vertraagt tot een slow 
 motion. Opeens zie ik heel duidelijk de glazen  vitrinekast 
onderaan de trap. Krampachtig balancerend  probeer ik 
nog op mijn billen te landen, om erger te voorkomen. 
Maar ik val recht voorover. Ik glij, stuiter, sla met mijn 
hoofd tegen de houten zijkant van de trap en hoor ge-
kraak tussen mijn oren.

“Dit is niet goed”, gaat er door me heen. Ergens weet 
ik nog het schilderij, nu in één hand, omhoog te houden. 
Na glasgerinkel is het opeens stil.

Langzaam besef ik dat ik in een rare houding onder-
aan de trap zit. Mijn linkerhand houdt het schilderij nog 
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op. Verder voel ik een kapotte bril, overal glas om me 
heen en bloed stroomt over mijn gezicht. En vooral veel 
pijn. Mijn linkeroog ziet niet veel meer. Het eerste wat ik 
doe is het schilderij voorzichtig wegzetten om te voor-
komen dat er bloed op komt: mijn bloed kleurt niet bij 
dat van het schilderij, flitst nog door me heen.

Absurd.
Paniek komt op en het besef dat ik snel naar het zie-

kenhuis moet. Het lukt me een vriend te bellen en een 
kwartier later zit ik bij de eerste hulp in het ziekenhuis. 
Diverse onderzoeken, een oog- en een hoofdscan later 
wijzen uit dat ik geen enkele breuk heb. Mijn oogkas is 
beschadigd maar niet gebroken. Glas is op een millime-
ter na niet in mijn oog belandt. Ik ben letterlijk op alle 
denkbare plekken op mijn lijf bont, blauw en gekneusd. 
De wond op mijn gezicht wordt zonder verdoving met 
vijf hechtingen gehecht.

“Heeft u gedronken?” vragen ze me meerdere keren. 
Mijn stellige neen lijken ze bijna niet te willen geloven 
op deze zaterdagavond. “Ik wilde juist gaan drinken…”, 
probeer ik nog te grappen.

Een paar uur later kom ik thuis: bont en blauw, ge-
hecht, misselijk, zware hersenschudding, diverse 
kneuzingen en vol met pijnstillers. Het schilderij van 
Presta staat naast de vitrinekast. Er zit een groot gat 
in het glas van de kast: het kunstwerk is door de val er 
dwars doorheen gegaan. Na snel onderzoek constateer 
ik dat het werk nog helemaal heel is. Geen enkel krasje! 
De vriend grapt:

“Dat is nu weer typisch Caroline: ze valt met een kunst-
werk in haar handen. Kunstwerk heel, Caroline in de 
 kreukels.”

Ik heb mijn eigen monumentale belevenis gecreëerd 
op deze zaterdagavond, met vallen en glasgerinkel in 
plaats van de Alpenmuziek van Strauss. In één klap sta 
ik voor onbepaalde tijd stil op drie fronten: werk, onder-
zoek en YF Leidschendam. Van vastzitten in mijn geest, 
zit ik nu letterlijk fysiek vast in mijn hele lijf, gezicht en 
gehoor. Want alles doet pijn. De opdracht van de dokter 
is zo min mogelijk impulsen binnen te laten en voor-
lopig helemaal niets te doen.

Ik heb een tussenruimte gecreëerd met dit kunst-
werk.

Pas later besef ik dat ik met geen ander dan met dit 
kunstwerk en op dit moment heb kunnen vallen. Ik had 
al een tijdje last van spanningen tussen, wat ik noem 
autonomie en eigenwijsheid (van mezelf, andere men-
sen om me heen) en mijn behoefte aan verbinding en 
 kruisbestuivingen. Het lukt me niet om mijn wens te 
 realiseren, namelijk op een collectieve en co- creatieve 
manier samen te werken aan iets nieuws. Niet op 
werk, niet bij YF. Ik realiseer me dat we (en ik) te veel 
 vastzitten in oude patronen, eigen belangen, macht, 
eilandjes gedrag en daardoor destructieve relaties. 
Een week voor mijn val schrijf ik nog naar de curator en 
 organisator van YF, Menna, over mijn zorgen over het 
moeizame creatieproces binnen YF: de ene keer gaat 
het vanzelf, de andere keer is het een zwaar trekken 
en duwen. Menna antwoordt dat de (YF) kunst ons de 
creatieve ideeën zou moeten aanreiken. Ik heb eigen-
lijk geen idee wat ze daarmee bedoelt en begin te twij-
felen aan mijn capaciteiten en inzet bij YF. Ben ik nou 
 gewoon te naïef, te optimistisch of begrijp ik het gewoon 
niet? Mijn initiële roze optimisme begint langzaamaan 
te  verkleuren tot een grijs en zwaar gevoel. Ik begin 
te twijfelen aan het doel van YF en mijn  onderzoek. 
De combinatie van participeren en van obser veren, 
de  participatieve onderzoeker of de onderzoekende 
 participant, vind ik best lastig. Heb ik te veel invloed als 
onderzoeker? Te weinig als participant? In de combina-
tie van rollen zit iets ongemakkelijks.

Vlak nadat ik mijn zorgen aankaart bij mijn beide pro-
motoren, val ik. Met het kunstwerk als facilitator voor 
mijn val, start voor mij een liminale fase.

Het abstract expressionistische kunstwerk dat mij 
ten val bracht heet 981 (2000) en is van de Argentijnse 
kunstenaar Daniela Presta. Op de YF site heeft Presta 
over dit werk geschreven: “De titel van het werk verwijst 
niet naar wat er op het doek zichtbaar is maar juist naar 
wat er onzichtbaar is. Op het doek staan alle cijfers tussen 
0 en 10, behalve de cijfers 9,8 en 1. […] Hier is het getal 
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 symbool van het concrete, van het mechanische. Het is in-
gebed in een wereld die ontdaan is van reële structuren, 
ingesponnen tussen de schommelingen van tegengestelde 
vlakken. Het contrast als middel om een inval tot leven te 
brengen. Dat de naam van het werk en de getallen op het 
schilderij niet overeenkomen, geeft de mogelijkheid aan 
om ‘iets’ te zeggen zonder het te noemen. Met de getallen 
wordt zo een ‘ondeugend’ spel gespeeld.”

Het kunstwerk 981 oogt somber en ingetogen: een 
palet van grijstonen, zwarte vlekken en roodbruine 
wolken; ogenschijnlijk willekeurig cijfers, krassen en 
scheuren die aan elkaar worden gehouden met niet-
jes en metalen spelden. Een bijna agressieve lijn van 
negen spelden loopt dwars door een donkere kleuren-
wolk heen. Het doek doet door al haar bewerkingen bij-
na sculpturaal mee in de beweging. Voor mij heeft het 
werk associaties met het afbreken, sterven en breken 
in herfst en winter. Zelf raak ik er meer ingetogen van 
en niet ‘opgewonden’, zoals Presta het zelf duidt met 
“het ondeugende spel die de cijfers spelen.” Wanneer 
Presta toelicht dat haar werk ‘droomreizen’ zijn, waar-
van men als beschouwer ‘mee mag genieten’, schieten 
mijn wenkbrauwen omhoog: genieten is niet het eerste 
gevoel dat in me opkomt, eerder een verdragen. Presta 
maakt kunst die in haar ogen ‘ontroert’, door middel 
van “…plastische middelen die ontsnapping geven aan 
prikkels met een grote emotionele lading. Met de kleur als 
voornaamste partner open ik gebieden, ruimtes, schep ik 
werelden zowel immens als klein.” Ze spreekt over in-
nerlijke ‘veldslagen’ tussen haar emoties, zintuigen en 
verstand die haar werk beïnvloeden.20

De strijd tussen ratio en intuïtie herken ik, zeker nu 
het zo lijflijk voelbaar is. In dat tussengebied zit ook 
mijn eigen strijd, besef ik later. Ik kijk nog eens goed en 
lang naar het werk: links bovenaan zie ik een duidelijk 
rafelige scheur in het doek, gehecht met vijf grote niet-

jes. Omringd door grijze en bloedrode ‘onweerswol-
ken’. Met een scherp potlood zijn naar boven en naar 
links lijnen getrokken. Opeens besef ik dat ik net zoveel 
hechtingen in mijn wang heb, onder mijn linkeroog, en 
dat ik in dezelfde beweging – zowel naar boven als naar 
links – kleine littekens in mijn gezicht heb van alle sné-
tjes en kneuzingen van mijn val. Ook de kleuren rondom 
deze scheur komen overeen met de kleuren van mijn 
gezicht, vlak na mijn val. Net als mijn gemoed die ik niet 
beter kan beschrijven dan in dezelfde beeld- en kleu-
rentaal: asgrijs, zwart, donkerrood, gelaagd, intensief. 
Door de val met dit schilderij ben ik bijna het zicht in 
mijn linkeroog kwijtgeraakt en is mijn gehoor (links) 
verminderd. Ik besef opeens dat er een grote overeen-
komst is tussen dit werk en het effect van de val (met dit 
kunstwerk) op mijn fysieke en esthetische vermogens.

“Ik ben dit kunstwerk! Dit kunstwerk weerspiegelt mij! 
[…] Hoe is dit mogelijk?”

Dit kunstwerk was niet alleen de aanleiding voor 
mijn val, maar ook het enige kunstwerk dat mijn val 
en mijn vastzitten kan representeren. Het werk krijgt 
nu voor mij een andere, meer diepere betekenis. Het 
voelt nu als een ik-en-jij-relatie, om met de woorden 
van Errit en Buber te spreken. Mijn leven is in één klap 
saai, grijs, pijnlijk.  Tegelijkertijd ontstaat er ruim-
te voor reflectie, nieuwe betekenissen en loskomen. 
Ik vraag me af wat mijn verborgen ’9, 8 en 1’ zijn? Deze 
tussenstop is een pijnlijke levensles, waarin ik ervaar 
dat kunst kan helpen bij nieuw kijken en anders den-
ken.21 Ik neem mij voor om iets vaker afstand te nemen 
van mijn werk en van YF. Om meer als participatieve 
onderzoeker en bestuurder te handelen, en minder als 
participant. Meer te reflecteren en relativeren. En YF 
te beschouwen als een experiment. Ik laat los dat mijn 
onderzoek moet gaan over een succesverhaal van een 
 kunstonderneming.
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1.9 Indeling boek en verantwoording 
beeldtaal

Tot zover mijn amuse met de aanleiding voor dit 
onderzoek, als smaakmaker om de lezer op gang 
te brengen. In de komende hoofdstukken beschrijf 
ik een dialoog tussen praktijk en theorie vanuit het 
perspectief van een participerende onderzoeker en 
onderzoekende participant. De initiële vraag is: hoe 
kan een groep bevlogen mensen met een esthetisch 
ideaal zich ontwikkelen tot een succesvolle artistieke 
of esthetische cross-overorganisatie? Met de beschik-
king over een particuliere kunstcollectie, een eigen 
esthetisch gedachtegoed, ervaringen op kleinere 
schaal en een grote locatie gaat een groep vrijwilligers 
gedurende een lange periode aan het werk met artis-
tieke exposities, cross-overexperimenten en res publica. 
Hoe organiseren ze hun esthetisch ideaal succesvol 
in de praktijk? Zijn ze in staat hun eigen-wijsheid 
(het YF gedachtegoed) te vertalen in handelen? Om 
dansende sterren te baren? Of, om met de woorden 
van de verzamelaar te spreken: “Hoe kunnen we waar-
maken waar we al die jaren over gesproken hebben?”

Vanuit drie modi of perspectieven om esthetiek te 
organiseren (De Monthoux, 2013) kijk ik naar praktijk 
en theorie.22 Zijn drie perspectieven heb ik vertaald 
in culturele, commerciële en relationele esthetiek. Deze 
modi werk ik nader uit per hoofdstuk, aangevuld met 
andere literatuur, en hou ze tegen het licht van de 
praktijk. De volgende thema’s komen aan bod in de 
komende hoofdstukken.

Hoofdstuk twee: Context, de introductie van YF 
als casus. Voor de lezer is het van belang om kennis 
te maken met de casus op hoofdlijnen: een korte 
geschiedenis, de context en locaties, de kunst, de 
belangrijkste gremia en hoofdpersonen, en mijn 
selectie van korte verhalen.

Hoofdstuk drie: Verantwoording, grondslagen en 
aanpak onderzoek. Voor mijn onderzoek heb ik geko-

zen voor een langdurig kwalitatief onderzoek van een 
enkelvoudige, holistische casus studie. Een pragma-
tische en naturalistische benadering, gericht op een 
organisatieontwikkelingsvraag. De gegevens heb ik 
via meerdere methodieken verzameld en gebruikt 
voor het construeren van de zeventien verhalen. Mijn 
rol is meervoudig (onderzoeker, participant). Vanuit 
literatuuronderzoek ontwikkel ik de drie modi om 
theorie en casus te beschrijven en de selectie van de 
verhalen te verantwoorden.

Hoofdstuk vier: Esthetische   schwung laat 
kunst werken; culturele esthetiek. Vier verha-
len over  bijzondere, artistieke gebeurtenissen 
tonen bevlogen heid,   schwung en speelruimte 
 gedurende de  driejarige periode van de casus (YF 
Leidschendam). De verhalen zijn illustratief voor het 
spelenderwijs vertalen van het YF gedachtegoed 
in  concreet  handelen. Vanuit het perspectief cul-
turele  esthetiek focus ik met de literatuur op drie 
aspecten: a) speeldrift, esthetisch spel en culturele 
 ontwikkeling (Schiller, 1795/2009), b) museale werk-
plaats, ontbeeldende dialogen en scheppende gees-
ten (Van der Velde, 2011) en c) kunstonderneming, 
met   schwung als modus operandi. (De  Monthoux, 
2004) Hoe organiseer je   schwung en bevlogenheid, 
voor jezelf, publiek en samenleving?

Hoofdstuk vijf: In het handelen toont zich pas echt 
wijsheid; commerciële esthetiek. De vier verhalen 
over leiderschap, strategie en groepsdynamieken 
tonen dat bij de ontwikkeling van een kunstonder-
neming continu sprake is van spanning en strijd tus-
sen diverse artistieke, commerciële en operationele 
belangen. Vanuit het perspectief culturele esthetiek 
focus ik met de literatuur op a) het esthetisch domein 
en esthetisch triadisch leiderschap (De  Monthoux 
et al., 2007), b) artepreneurship of artistiek onder-
nemerschap (De Monthoux, 2012) en c)  artis-
tieke sociale netwerken (Art Worlds), reputatie en 
 supportsystemen. (Becker, 1982/2008) Hoe verdraag 
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of gebruik je dualistische en  organisatorische dyna-
mieken voor de groei van een  kunstonderneming?

Hoofdstuk zes: Relationeel balanceren in een esthe-
tisch krachtenveld; relationele esthetiek. Omdat voor-
gaande hoofdstukken voor een deel antwoord geven 
op de onderzoeksvraag, zoek ik verder. Vier verhalen 
geven nieuwe inzichten in de relationele en sociale 
dynamieken in de casus, die nog niet met voorgaande 
theorie zijn te duiden. Voor de derde keer ga ik te 
rade bij De Monthoux (2013) die, geïnspireerd door 
Bourriaud (2010), aandacht vraagt voor de kunste-
naar als relationele realiteitscoach, die met zijn artis-
tieke en relationele vaardigheden samen met publiek 
kunst produceert. Het concept ‘relationeel’ onder-
zoek ik nader met gedragstheorie buiten het domein 
van esthetisch organiseren. Ik gebruik de theorie van 
sociaal constructionisten (Hosking, 1991; Gergen, 
2009; Van Dongen et al., 1996) die de mens-in-verbin-
ding centraal zetten, om de praktijk te duiden.

Hoofdstuk zeven: Het stuk is uit, en de muziek 
gaat door; nieuwe perspectieven ontleend aan de 
casus. Waar brengt deze queeste naar esthetisch 
organiseren en   schwung ons? Een ogenschijnlijk 
licht spoor ontwikkelt zich tot een complexe, 
meervoudige en soms zware casus. In de casus 
is vanaf het begin sprake van spanningen en 
meervoudige interpretaties, naast succesvolle 
cross-overactiviteiten en    schwung. In de vraag ‘hoe 
organiseer je   schwung?’ zit inherent een paradoxale 
spanning. De vraag is hoe een individu, en een 
collectief, in staat is om om te gaan met die diverse 
spanningen tussen verschillende personen en 
perspectieven? In retro perspectief lijkt een pijnlijke 
val opeens geen toeval meer. Eerder een boodschap 
om tijdens het organiseren ook voldoende en 
diverse (tussen)ruimten te creëren om te spelen en 
oog te houden voor het emergente, magische en 
verborgene dat tussen de regels door – van dialoog 
en handelen – leeft.

Beïnvloed door diverse gesprekken, literatuur en 
kunst over tussenruimten en speelruimten heb ik 
het fenomeen tussenruimte (inter-esse) ook beeldend 
onderzocht.23 Dit heeft geresulteerd in een serie beel-
den waarbij ik speel met diverse vormen van tussen- 
en binnenruimten. Het totaalbeeld bestaat, zo ontdek 
ik, uit veel meer dan alleen het gebeeldhouwde beeld, 
bijvoorbeeld de lege ruimten in het beeld, de natuur-
lijke ruimten om het beeld en de ruimte tussen beeld 
en publiek. Mijn beeldend onderzoek is eerder gestart 
(2009) dan mijn wetenschappelijk onderzoek (2011). 
Vóór 2009 maakte ik met name enkelvoudige, auto-
nome en figuratieve beelden. Met het beeld Geloven 
(2009-2010) begin ik met het spelen met tussen-
ruimte (‘tussen de neuzen’) bij drie grote, lichtgrijze 
 marmeren koppen die naar elkaar kijken. Bij mijn vol-
gende beelden onderzoek ik diverse concepten van 
tussenruimten, waarbij het ontbreken van materie juist 
de essentie is. Het onzichtbare wordt daarmee zicht-
baar. Zoals Inter-Esse (2011), het beeld op de kaft van 
dit boek.24 Bij het laatste beeld uit deze serie, Extra-
Esse (2014), breekt het ene deel (fragiele albast) juist 
uit de veilige binnenruimte (Belgisch hardsteen).25

Het liefst zou ik van dit onderzoek één gebeeld-
houwd boek maken. Met dunne vierkante stenen 
pagina’s en per pagina één ge-letter-hakt woord, 
zoals amuse,   schwung, handelen, inter-esse,  aisthetis, 
 intelligo. Met een geschreven boek als bijlage. Uit 
praktische overwegingen kies ik voor de huidige vorm. 
Een selectie van mijn beelden, van een aantal kunst-
werken uit de collectie van YF en van foto’s van YF 
cross- overevenementen vormt het beeld materiaal 
in dit boek. Zoals mijn beelden meestal tot stand 
komen vanuit een taille direct proces, zo is dit boek 
ook geproduceerd. Gelijk Michelangelo, die de engel 
uit de steen leek te halen via een creatief interactie-
proces met de materie, is dit boek ontwikkeld door 
mijn directe interactie met de ‘materie YF’ en een 
co-creatief maak proces met de diverse betrokkenen.
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Hoe kan je aan iemand zien of hij gelovig is? vraag ik tijdens een reis door Egypte aan een 
fotograaf die gelovige mensen fotografeert. Hij kijkt naar fysieke attributen, terwijl ik op 
zoek ben naar relationele beeldtaal en beeldende gelaatsuitdrukkingen. Mijn vraag leidt 
tot het beeld Geloven (2010), gemaakt uit Carrara marmer. Drie grote, minimalistische en 
unieke koppen die ik de Verbinder, Verruimer en Verlichter noem. Ze verschillen slechts 
in oogopslag en uitdrukking. De koppen staan met hun neuzen naar elkaar toe, zodat er 
een ‘tussen de neuzen’ ruimte ontstaat. Ze zijn met elkaar verbonden door grote holtes 
(geestelijke ruimte) in elk hoofd.
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“Het komt aan op de wezensdaad van de mens: 

verricht hij die, spreekt hij met zijn wezen 

het grondwoord tot de verschijnende gestalte, 

dan stroomt de werkende kracht, 

het kunstwerk ontstaat.”

(Buber, 1923/1998, p. 14-15)
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“We hebben toen al opgeschreven wat we wilden”, zegt 
de verzamelaar van de collectie abstracte kunst, 
tevens voorzitter van de stichting YF en de YF denk-
tank, wanneer ik hem voor de laatste keer interview 
over YF Leidschendam (december 2014). Hij verwijst 
naar een uitgebreid visiedocument van YF uit 2003, 
en vervolgt: “Een cross-overcentrum en geen museum. 
Met een naam die niets met de functie te maken heeft. 
En de beschikbare collectie aanvullend op bestaande 
museummaterialen. Een werkplaats der muzen. Dát is 
het business model!” (zie verder Vignet 17).

Om als lezer een beeld te krijgen bij de casus 
YF Leidschendam introduceer ik in dit hoofdstuk 
de casus: de geschiedenis van YF, de belangrijkste 
spelers, belangrijkste gremia en selectie van de ver-
halen. De casus is in feite een uitsnede in de tijdslijn 
van YF, dat als sinds 1998 onder deze naam bestaat. 
Vanaf 1993 is het een stichting, vanaf 2003 komt de 
YF denktank bij elkaar en YF bestaat nog steeds, als 
instituut. Zelf ben ik betrokken bij YF sinds 2008. De 
casus voor dit onderzoek speelt zich af in de  periode 
2011-2014, namelijk YF Leidschendam: vanaf het 
moment dat er bericht is van een mogelijke locatie 
voor YF Leidschendam (maart 2011), het oprichten 
van een tweede stichting (YF Leidschendam, maart 
2012) tot en met het opheffen van deze tweede 
stichting (december 2014).

Twee maanden voordat de optie van de locatie 
in Leidschendam zich voordoet start ik (in januari 

2011) als participatieve onderzoeker met het verza-
melen van gegevens, door onder meer het opnemen 
van de gesprekken van de YF denktank. Het orga-
niseren van een museale werkplaats met artistieke 
cross-overevenementen is al lange tijd het belangrijk-
ste thema in de YF denktank. Dit coming-out proces 
(van ideaal naar handelen) is mijn voorlopige onder-
zoeksvraag die ik in het komende jaar (2011) nader 
ontwikkel. Hoe kan een groep bevlogen mensen 
hun esthetisch ideaal omzetten in handelen?

In dit hoofdstuk beschrijf ik de geschiedenis van 
YF in drie fasen: de geschiedenis van de YF denk-
tank in Woudrichem (tot 2011), geïllustreerd met een 
verhaal over rebels inrichten. Vervolgens de aanloop 
en transitie van YF denktank naar YF Leidschendam, 
tevens de start van dit onderzoek (2011), geïllus-
treerd met een verhaal over vanzelfsprekend onder-
zoeken. Daarna de casus: YF als cross-overorganisatie 
in Leidschendam (2012-2015) met een aantal overzich-
ten: de belangrijkste betrokkenen, diverse  gremia, 
de selectie van zeventien verhalen, uitgezet op een 
tijdslijn. Ik eindig met een korte samenvatting.

2.1 Geschiedenis YF Denktank 
(tot 2011)

‘Duur behang’ noemt de zus van de verzamelaar 
(Jan) zijn collectie. Hij zelf legt een link met het 

Context,
introductie van YF als casus
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 onbegrip dat hij nog regelmatig tegenkomt als het 
gaat om de waardering voor abstracte kunst. Voor 
hem heeft de ontwikkeling van deze kunst, zowel 
lyrisch  expressionistisch als geometrisch, in de 20e 
eeuw geleid tot een explosie van creativiteit. Zijn 
diepste wens is een breed publiek te laten genieten 
van de schoonheid en kracht van abstracte kunst en 
deze een bron voor inspiratie te laten zijn voor veel 
mensen en vooral ook voor bestuurders en mana-
gers. De verzamelaar zoekt een geschikte museale 
ruimte om zijn collectie ter beschikking te stellen 
voor een groot publiek. Hij wil een centrum voor 
abstract denken ontwikkelen, waar – rondom expo-
sities – symposia, lezingen en educatieve program-
ma’s worden georganiseerd die verbindingen leggen 
tussen (abstracte) kunst, diverse domeinen en actu-
aliteiten in de samen leving. Een cross-overcentrum, 
dat vernieuwend denken en handelen stimuleert. 
Deze visie is vastgelegd in een uitgebreid document 
(2003).

Abstracte kunst ontstond in het begin van de 
20e eeuw, met Kandinsky en zijn werk Improvisation 
(1911). Kunstenaars zoeken een nieuwe beeldtaal 
die aansluit bij de maatschappelijke veranderingen 
en technologische ontwikkelingen (fotografie, licht, 
film) door het abstraheren van de werkelijkheid in 
basisvormen, primaire kleuren, lijnen en vlakken, 
en het zoeken naar intuïtief evenwicht, subtiele 
verhoudingen en harmonie vanuit een innerlijke 
noodzaak van de kunstenaar (Mondriaan, van 
Doesburg, Malevich, Pollock, Rothko, De Kooning, 
De Stijl, Bauhaus, et cetera). Met “Alleen de zuivere 
ver schijning van elementen, in evenwichtige verhou-
dingen, kan in leven en kunst de tragiek verminderen”, 
citeert de verzamelaar de kunstenaar Mondriaan in 
zijn visiedocument YF (2003). Zijn collectie bevat 
een internationale verzameling van abstracte kunst-
werken verzameld in de afgelopen vijfenzestig jaar. 

Doel van het cross- overcentrum is het publiek te leren 
 kijken voorbij ‘het mooie plaatje’ naar het belang van 
abstract werk voor vele facetten van de samenleving:

“De innerlijke noodzaak van de schilder is in wezen 
gelijk aan die van de manager die zijn bedrijf verant-
woord wil leiden. Hun maatschappelijk belang is even 
groot. Om goede oplossingen te vinden voor complexe 
vraagstukken is creatief en abstract denkvermogen een 
voorwaarde, naast duidelijke communicatie en de vaar-
digheid om te luisteren. Door bij elkaar te rade te gaan 
kunnen op het oog sterk verschillende disciplines elkaar 
stimuleren tot innovaties die de samenleving ten goede 
komen.” (Visiedocument ‘Museum Yellow Fellow | 
Abstracte Kunst | Abstract Denken’, 2003, p. 9-10)

In 1998 is de Stichting YF opgericht door de ver-
zamelaar (Jan) en zijn toenmalige partner, tevens 
curator van de collectie (Menna), met als primaire 
doel abstracte kunstenaars te ondersteunen met 
exposities in Woudrichem. De collectie is privé 
eigendom van de verzamelaar en de Stichting YF 
mag gebruik maken van de collectie voor activi-
teiten. In 2003 starten Jan en Menna de YF denk-
tank met een aantal vrienden en bekenden. Doel 
van de denktank bijeenkomsten is te filosoferen 
en tegelijk ook te experimenteren (denken én doen) 
over de mogelijkheden om abstracte kunst (de YF 
collectie) een meer zichtbare en nuttige functie in 
de samenleving en het bedrijfsleven te geven. De 
denktank ontwikkelt gedurende de jaren een filoso-
fische onderbouwing en diverse concrete werkvor-
men voor een dialoog met abstracte kunst (het YF 
gedachtegoed), vastgelegd in documenten, uitgaven 
en een website.26 In abstracte filosofische termen 
wordt het belang beschreven van een werkplaats 
voor scheppende geesten met behulp van abstracte 
kunst als gereedschap.

De YF denktank groeit in de loop der tijd uit 
naar tien personen: allen intensieve  kunstgenieters, 
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sommigen ook actief bij het produceren van beel-
dende kunst of muziek. Vijf leden van het  eerste uur 
kennen elkaar uit de oude vestingstad Woudrichem; 
twee van hen behoren met meerdere kunstwerken 
tot de YF collectie. De groep komt in wisselende 
samenstelling en grootte bijeen op de laatste vrij-
dag van de maand, negen tot tien keer per jaar. Ze 
bespreken individuele inspiratie bronnen (kunst, 
exposities, concerten, ballet, boeken), bekritiseren 
de YF exposities die de curator van YF opzet in ver-
schillende locaties in Woudrichem en zijn soms 
actief bij het uitvoeren van een aantal kleinschalige 
experimenten met YF kunst, zoals bij een school, 
congres of leiderschapsprogramma. De tachtigste 
verjaardag van Jan wordt groots gevierd met een 
kunstweek in Woudrichem (2008), waaraan de 
meeste leden van de denktank en een groot deel 
van het dorp meewerken. Ook het met YF kunst 
geïllustreerde boek Tussen Ratio en Intuïtie. Reacties 
op abstracte kunst (2008) wordt met veel plezier, 
  schwung en in korte tijd gerealiseerd speciaal voor 
dit evenement met behulp van het netwerk van YF.27 
Deze gelegenheid is mijn eerste ervaring met de 
spelende, lichte wijze van organiseren met kunst. 
Zoals het inrichten van een spannende en typische 
YF expositie: hele grote werken in een klein kerkje 
(zie Vignet 3).

De meeste YF kunst staat onzichtbaar in opslag 
in Woudrichem, en dat is niet de bedoeling. Diverse 
plannen zijn in de loop der jaren gemaakt om te 
komen tot een vaste, meer publieke en museale 
ruimte en abstracte kunst met een unieke program-
mering in Nederland op de kaart te zetten. In eerste 
instantie in Woudrichem en, wanneer dat niet lukt, 
daarbuiten. Met name Jan en Menna reizen door het 
hele land op zoek naar mogelijkheden, bijvoorbeeld 
aansluiting vinden bij de plannen van diverse steden 
voor Cultureel Hoofdstad 2018.

Het is niet zo, dat iedereen het met elkaar eens 
is in de denktank. Pittige discussies en mooie dia-
logen wisselen elkaar af, wanneer het gesprek 
gaat over ambities van YF (klein of grootschalig, 
lokaal of internationaal), focus (museum of cross- 
overcentrum met experimenten), locatie (vast of 
nomadisch) of het doel van een unieke YF dialoog- 
met-kunst (de mogelijkheid openen tot anders den-
ken of ‘innoveren van innovatie’). Veel aandacht gaat 
naar het onderzoeken van wat nu eigen is aan YF 
(“Wat is hier des YF aan?”) en welk handelen het 
eigen gedachtegoed legitimeert. De ambities, belan-
gen en persoonlijke motieven om al dan niet actief 
te participeren, zijn divers. De verschillen zijn goed 
zichtbaar in de standpunten en communicatiestijlen 
van de leden van de denktank en specifiek de twee 
initiatoren (zie Vignet 17).

2.2  Start casus en de transitie van 
YF (2011)

In de denktank van januari 2011 vraag ik toestemming 
om de gesprekken van de denktank op te nemen 
voor mijn onderzoek naar het coming-out proces 
van YF in de publieke arena (zie Vignet 4). Vanaf dit 
moment start de casus en beschrijf ik de verhalen als 
een narratieve vertelling, waarbij ik naar mijzelf, als 
participant, refereer in de derde persoon (Caroline). 
De deelnemers van de denktank bemoedigen het 
doen van onderzoek en accepteren de aanwezigheid 
van het opname apparaatje tijdens de overleggen 
als vanzelfsprekend. Een aantal leden komt ook uit 
de wetenschap, zijn gepromoveerd en kennen het 
proces. Sommigen maken er grappen over, anderen 
vragen soms om een transcript. Het lijkt erop dat 
het opname apparaatje een stille gast aan tafel is; een 
representant voor het doen van onderzoek.
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VIGNET 3
Rebels inrichten28

De eerste keer (2008) dat ik [in de rol van participant; 
CvdL] YF heb geholpen bij het inrichten van een 
kunstexpositie is samen met de curator Menna, ten 
behoeve van een kunstweek. Het gaat om het inrichten 
van een klein, pittoresk oud kerkje in Woudrichem met 
grote expressief abstract kunstwerken van Erik Van der 
Grijn, een tot dan toe voor mij onbekende kunstenaar. 
Van der Grijn is prominent aanwezig in de YF collectie.29

We geven de uitbundig opstandige werken, met gro-
te zwarte kruizen op cadmiumgele achtergrond, op 
een bijna vergelijkbare rebelse manier een plek in het 
katholieke kerkje met glas-in-lood ramen en serene 
sfeer. Menna houdt van schurend inrichten waarbij ze 
speelt met kunst, context, licht, ruimte en beperkingen. 
Het spel met glas-in-lood licht op de kunstwerken is 
uniek: geen enkel  museum of galerie zou voor deze lo-
catie kiezen. Menna durft het zelfs aan een aantal van 
de kunstwerken vast te maken aan het zware giet ijzeren 
hek, buiten op straat. In het vesting stadje kan niemand 
ongezien met een kunstwerk de poort uit lopen.

“Het is toch mooi weer, gewoon op tijd binnen halen als 
het gaat regenen,” hoor ik haar nog vrolijk zeggen.

We kiezen voor een spannende compositie in de 
binnen- en buitenruimten van het kerkje. Dit  fysieke 
contact met de kunst, het regelmatig verplaatsen en 
 onderzoeken van de opstelling van de werken in rela-
tie tot de ruimte, het hele uitproberen- en inrichtings-
proces en het uiteindelijke komen tot een schurende 
artistieke keuze, is voor mij één van die esthetische 
ervaringen die ik niet snel zal vergeten. Ik geniet volop 
van het inrichten: het is voor mij een spannend, myste-
rieus en bijna subliem proce. Ik geniet volop. Achteraf 
besef ik dat  schwung pas mogelijk is wanneer je echt 
open en vrij, zonder vooroordelen en vooropgezette 
betekenis, de uitdaging aangaat om met elkaar echt 
iets moois te maken. En dat gebeurt: met veel ple-
zier werk ik mee, niet gehinderd door enige kennis of 
oordeel over de kunst, de kunstenaar, het inrichtings-
proces of de context.
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VIGNET 4
Vanzelfsprekend 
onderzoeken30

De denktank van 28 januari 2011 vindt voor de veran-
dering plaats bij Caroline [in de rol van participatieve 
onderzoeker; CvdL] thuis, in Amsterdam. Aanwezig zijn 
deze keer Jan, Menna, Errit, Joop, Ger en Caroline. Pas 
tegen het einde van de bijeenkomst, na een geanimeer-
de rondleiding langs haar beelden en kunstwerken, en 
natuurlijk een dialoog over beeldende kunst, vraagt 
Caroline toestemming aan YF voor het doen van onder-
zoek bij YF en daarmee het verzamelen van informatie 
in de denktank. Haar opname apparaatje is al de hele 
avond op tafel aan het werk, zonder dat iemand het 
heeft opgemerkt.

Caroline licht kort toe dat zij YF en andere cross- 
overactiviteiten wil bestuderen.

“Om te kijken hoe je komt tot ware, waarachtige ont-
moetingen. Dat zou het kunnen zijn. Vandaar dat ik het 
opneem.” Een beetje onzeker vervolgt ze: “En ik heb bij 
deze toestemming gevraagd om het te gebruiken, toch?” 
Jan reageert spontaan met een ‘die geven wij van harte’, 
wat Menna aanvult met een ad rem ‘zo niet, dan toch’, 
waarna iedereen lacht. Lachen is vast een akkoord con-
stateert  Caroline, achteraf.

In de volgende denktank (februari 2011) geeft ze ie-
dereen een kopie van de transcript (een uitwerking van 
de opnames), om te laten zien wat ze doet. Omdat er 
deze keer drie andere leden bij zijn (Piet, Frans en Jaap) 
licht ze nogmaals toe wat ze wil. Ze wijst naar het opna-
me apparaatje, dat midden op tafel ligt, en zegt vrolijk:

“Dit is trouwens een apparaat dat opneemt […] en ik leg 
het in de richting van […]”, en kijkt daarbij Errit aan. Die 
grapt dat hij er zijn hand wel even voor houdt, wanneer 
hij verder wil met zijn verhaal. Even later praat iedereen 
door elkaar en grapt Caroline:

“Voor het apparaat moet eentje tegelijkertijd praten”, 
alhoewel zij betwijfelt of dit wel kan in dit praatgrage 
gezelschap. Ze vervolgt:

“Het is eigenlijk een hulpmiddel zodat we naar elkaar 
luisteren”, waarop Errit een beetje spelend vraagt wat 
of het apparaatje dan doet?

“Het doet niets, het ligt...”, reageert Caroline, al la-
chend. Meer serieus gaat ze door over haar voorlopige 
onderzoeks onderwerp, dat ze nu voorzichtig formu-
leert als: “[…] wat wij als club aan cross-overen doen als 
een multidisciplinair team.” Er volgt een vrije, associë-
rende discussie of YF nu een broei- of broednest is. Of 
een beweging. Caroline geeft aan dat de focus van haar 
onderzoek aan het verschuiven is, van het onderzoe-
ken van het concept ‘esthetische intelligentie’ naar het 
onderzoeken van het organiseren van een cross-over-
centrum met idealen:

“Een heleboel clubs à la YF hebben goede intenties en 
potentieel en komen er niet uit: hoe komt dit?”

Ze komt met argumenten dat het een actueel soci-
aal maatschappelijk thema is en haalt er concepten bij 
als tussenruimte en esthetische dialogen, en schrijvers 
als  Buber en Oosterling. Wederom benadrukt ze dat ze 
voor haar onderzoek de gesprekken opneemt, meer als 
een vanzelfsprekende mededeling.

Ze beargumenteert dat het analyseren van de ge-
sprekken niet alleen nuttig voor haar kan zijn, maar 
ook ‘voor jullie’, alhoewel ze dit niet nader toelicht. Wel 
haar zorg:

“Het feit dat je het alleen al inbrengt, legt een lading op 
het gesprek.”

Menna relativeert dit direct; zij bepaalt zelf wel wat 
ze uit de gesprekken haalt en laat zich niet beïnvloe-
den door het apparaatje of het onderzoek. Piet vult haar 
aan:

“Ja maar, wat jij eruit haalt is één ding, en wat ik er uit 
haal is een ander ding. En wat we er allemaal uithalen dat 
is weer wat anders.

Errit uit zo zijn twijfels over het onderzoek. Hij vraagt 
zich af of de denktank wel als een voorbeeld kan dienen 
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“[…] omdat wij toch echt wel een discussietank zijn.” Hij 
raadt aan om “de dingen die Menna deed als parallel” [de 
experimenten] te onderzoeken om “aan te tonen dat het 
iets is en dat het echt is.” Caroline vraag Errit of hij voor-
stelt om meer naar buiten te kijken, als onderzoeker, 
 waarop hij rustig reageert:

“Neen, dat heb je wel goed gekeken, maar ik kijk ook 
naar binnen en vraag me af, doen we dat wel, dat naar 
 buiten kijken?” Caroline vraagt hier, enigszins aarze-
lend, op door:

“Bedoel je, dat als je niet zelf cross-overt, het zelf niet 
doet, dan ga je het ook niet naar buiten toe doen?”

“Ja, dat snap ik,” knikt Errit en vervolgt: “Dan moet je 
dat cross-overen wat je binnen al doet, heel precies trach-
ten te formuleren, als uitgangspunt voor kijken. En dat is 
niet definitief, dat is dus het begin van de hermeneutische 
cirkel. Je kunt zoiets tegen komen dat je kunt zeggen, dat 
valt er wel onder, maar wij hebben het niet goed geformu-
leerd. En dat is de hermeneutiek van Gagné.”

In de volgende denktank (maart 2011), waarbij ook 
Joop aanwezig is, is het Menna die tegen hem zegt:

“[…] Caroline neemt onze gesprekken op in het kader van 
haar eigen onderzoek, en ze heeft ons allemaal de vorige 
keer toestemming gevraagd, dus dat heb je bij deze gege-
ven! Het onderzoek naar wat is nu cross-overen wat doen 
we nu zelf aan cross-over […].31

Pas aan het einde van deze denktank bijeenkomst, 
vertelt Caroline, bijna terloops met ingehouden enthou-
siasme, over haar ontmoeting met de beeldhouwer en 
 projectmanager Guido, die een ruimte beheert in Leid-
schendam. Een ruimte die leeg staat en waarvan je ‘bij-
na om niet’ gebruik kunt maken, zegt ze. Een mogelijk-
heid dus voor YF om het gedachtegoed vorm te geven. 
Meer enthousiast vertelt ze:

“Dit past in het idee van denktank naar doetank worden. 
Zoals het hier was een paar jaar geleden in Woudrichem, 
een geconcentreerde periode van cross-overactiviteiten 
[…] dit is een kans […] we kunnen van alles bedenken. Het is 
een gelegenheid waarover we kunnen nadenken […] Guido 
is ook heel enthousiast toen ik hem vertelde over YF. Sa-
men concepten ontwikkelen, op een andere manier kijken 
naar museum, et cetera.”

Ze deelt foto’s en tekeningen uit, die men direct gre-
tig bekijkt. Menna – al eerder op de hoogte gebracht – 
praat al direct, met glinsterende ogen, over het in-
richten van de ruimte en hoe ze om wil gaan met de 
beperkingen van het gebouw. Ze is vooral enthousiast 
over de schoonheid van de ruimte. Ze (Menna, Jan en 
Caroline) besluiten snel te gaan kijken. Jan eindigt, 
zeer uitgelaten:

“Ik vind dat je met een geweldig verhaal bent aangeko-
men, dat kan echt iets worden!”
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2   Context, introductie van YF als casus

Tijdens een cursus beeldhouwen (januari 2011) raakt 
Caroline in gesprek met mede beeldhouwer Guido 
uit Leidschendam.32 Hij weet een locatie, al in -
gericht voor kunstmanifestaties, waar men op zoek 
is naar nieuwe gebruikers en zij vertelt hem over de 
YF kunstcollectie, die op zoek is naar een locatie. 
Guido zorgt samen met een paar andere mensen 
uit Leidschendam voor het beheer en behoud van 
deze bijzondere ruimte en wil dat het pand weer 
een publieke functie krijgt, liefst met kunst. De loca-
tie – op dat moment Tso’ar of tijdelijke rustplaats 
genoemd – is een jaren zestig, katholieke kerk met 
hoge pastelkleurige glas-in-loodramen. Het is circa 
duizend vierkante meters groot, omringd door een 
grote tuin en twee extra kosterwoningen en gelegen 
in een multiculturele woonwijk in Leidschendam. 
Het gebouw is voor een paar jaar te huur, in afwach-
ting van een mogelijke verkoop door de verhuurder 
(parochie). De binnenkant is al eerder aangepast 
voor het houden van exposities en kunstmanifesta-
ties, door de plaatsing van vier lange, hoge en ronde 
muren – rood, blauw en groen van binnen en wit 
van buiten – die de ruimte opdelen. Met concrete 
informatie, een paar foto’s en technische gegevens 
licht Caroline de denktank in over de optie van loca-
tie Leidschendam (maart 2011). Bij het zien van de 
foto’s groeit het enthousiasme in de denktank. Jan 
is zeker geïnteresseerd, ook al is hij nog steeds druk 
bezig om op andere locaties voet aan de grond te 
krijgen met YF. Menna is direct enthousiast. De 
komende maanden (april en juni 2011) vinden eer-
ste, oriënterende gesprekken plaats tussen de twee 
zorgdragers voor de locatie (Guido en Laurens) en 
YF (Jan, Menna, Ger en Caroline). De voortgang van 
de overleggen en de ontwikkeling van de diverse 
ideeën over YF als cross-overorganisatie worden 
besproken in de denktank. Caroline geeft in de 
denktank (april 2011) haar visie:

“Veel schilderijen staan in opslag. Als je ze niet 
opslaat maar in een locatie toont, dan heb je voor het-
zelfde geld een aangeklede locatie. Die locatie stijgt 
dan in waarde. Als we driekwart van de tijd de locatie 
commercieel kunnen verhuren, hebben we een kwart 
deel over om te experimenteren. De commerciële 
manier van werken zorgt voor inkomsten die nodig zijn 
om experimenten te kunnen doen. Het geheel moet 
geëxploiteerd, onderhouden en beschermd worden […]
De vraag is welke experimenten zou YF doen in een 
ruimte die prachtig is ingericht? Hoe kunnen we een 
ruimte openen, waarin dingen kunnen ontstaan die we 
zelf ook nog niet eens weten?”

In juni komt Errit, samen met een goede vriend 
en organist, mee naar een overleg in Leidschendam. 
Tussen de gesprekken door bespelen zij met veel 
plezier het orgel. Deze muzikale intermezzo’s zijn 
eigenlijk een illustratie van wat YF met de ruimte 
zou willen. Geluid klinkt goed, vol, misschien wat 
kerkelijk; door de ronde muren zingt het al snel 
door de hele ruimte. Het glas-in-lood-licht, dat door 
de meters hoge ramen naar binnen schijnt op de 
diverse ronde witte muren is een prachtig lichtspel. 
Voor Menna, als curator, een uitdaging die ze graag 
wil aangaan. Haar ogen glimmen direct wanneer 
ze voor het eerst de ruimte in stapt en het licht en 
geluid in de ruimte volgt. Ze heeft de ruimte bij bin-
nenkomst al direct een paar keer ingericht, zegt ze 
achteraf. Het gebouw is onderscheidend anders dan 
een museum, galerie of creatief centrum door zijn 
ligging, architectuur en sfeer. Het is liefde op het 
eerste gezicht voor de mensen van YF die kennis 
komen maken met deze spirituele, unieke ruimte. In 
de bijeenkomsten van de denktank (zomer en najaar 
2011) worden de voor- en nadelen, kansen en moge-
lijkheden van deze locatie besproken en vinden de 
eerste gesprekken plaats met de parochie over een 
huurcontract, via Guido en Laurens.
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Na een initiële vaart komt echter vertraging. 
Er zijn nog andere kapers op de kust en de  parochie 
aarzelt. Het enthousiasme in de denktank neemt 
langzaamaan af (december 2011) en er wordt weer 
gesproken over andere locaties. Met name Jan 
heeft moeite met het afhankelijk zijn van derden 
(Guido, Laurens) die namens YF met de parochie 
en gemeente – die op de een of andere manier ook 
inbreng in het proces heeft – onderhandelen. Spelers 
die Jan in eerste instantie niet eens te spreken krijgt. 
Uiteindelijk stelt Jan in een overmoedige bui in de 
YF denktank (januari 2012), dat hij de verhuurder 
een voorstel gaat doen dat ze niet kunnen weige-
ren: hij garandeert dat YF de komende twee jaar de 
locatie zal huren en de sores van  onderhuurders op 
zich zal nemen. Caroline legt dit voor aan Guido, die 
het weer met de parochie bespreekt. De verhuurder 
zegt daarop vrij snel ja.

2.3  YF als cross-overorganisatie 
(2012-2014)

Precies een jaar na het vernemen van de mogelijkheid 
van de locatie Leidschendam wordt het huurcontract 
getekend (maart 2012) en gaan de activiteiten van 
YF Leidschendam in een stroomversnelling. De ont-
wikkeling van YF als een cross-overorganisatie loopt, 
mijns inziens, volgens een organisatorische S-Curve. 
(Robertson, 2003) Drie fasen zijn te onderscheiden: 
a) snel van start en pionieren, b) versnelling, groei 
en conventies, en c) stablisering en keuzemoment: 
sterven of vernieuwen?33 (zie Figuur 1)

Snel van start en pionieren (eerste helft 2012)

Na het tekenen van het huurcontract wordt snel een 
stichting met een bestuur gevormd: YF  Leidschen dam. 

2012 2013 2014

S-curve:    Bedenken  >  Bouwen  >  Bestendigen  >  Bewaken
S-curve YF
S-curve generiek

B: Versnelling, 
     groei en conventies

Groei

A: Snel van start

Geboorte

C: Stabilisering 
    en keuzen

Tijd

Oogst

Oogst

 Sterven

Vernieuwen

Geboorte

2011

Figuur 1 S-curve van YF (2011-2014) afgezet tegen generieke S-curve (Robertson, 2003)
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2   Context, introductie van YF als casus

Dit is in feite de eerste cross-over tussen de twee groe-
pen Woudrichem en Leidschendam.34 De  tweede 
kruisbestuiving is  een snel opgetuigd werkover-
leg in Leidschendam,  bestaande uit het bestuur 
en een paar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers via 
Guido en Laurens. Deze wordt ook wel de doetank 
genoemd, als tegenhanger van de denktank. Jan 
biedt de voorzittersrol van het werkoverleg aan de 
penning meester van de nieuwe stichting (Laurens) 
als symbool voor vertrouwen en hoop op goede 
samenwerking; tegelijkertijd heeft hij hierdoor zelf 
meer een vrije rol. Menna is de spin-in-het-web 
in Leidschendam: secretaris, coördinator, cura-
tor, website beheerder en kunstenaar-als- organisator. 
Zij heeft de meeste ervaring met YF activiteiten en 
coördineert daarom vanaf het begin alle activiteiten 
van YF Leidschendam, naast het curatorschap. De 
nieuwe vrijwilligers (Sophie, Ron en Martin) hebben 
al snel zelfstandige taken, zoals catering, ontvangs-
ten, commerciële contracten, ophangen kunst en 
beheer van het gebouw.35

Het gedachtegoed van YF wordt vastgelegd op één 
A4tje, dat vervolgens vele versies kent (zie Bijlage 1 
en Figuur  2).36 Al vanaf het begin blijkt hoe lastig 
het is aan nieuwe mensen uit te leggen, wat YF wél 
en vooral niet is en beoogt. YF is niet een museum, 
galerie, kunstbeurs, creatief centrum of buurthuis. 
YF profi leren zich als een cross-over centrum (ont-
moetingsruimte, museale werkplaats) waar diverse 
partijen elkaar kunnen treff en te midden van kunst 
en artistieke evenementen. YF is met het tekenen 
van het contract de hoofdhuurder van het gebouw en 
daarmee verantwoordelijk voor de afstemming met 
de andere huurders, zoals een brassband die een paar 
avonden luidruchtig oefent, en een kopieershop. Het 
inregelen van de processen en samenwerking met de 
medegebruikers blijkt al snel te stuiten op gevoelig-
heden en neemt veel tijd in beslag.

De eerste activiteiten zijn gericht op het zo snel 
mogelijk openstellen van YF Leidschendam, met 
een Preview (eerste expositie, mei 2012) en de eer-
ste artistieke experimenten (juli 2012, zie Vignet 6). 
Hiertoe is het nodig om op korte termijn het gebouw 
en de tuin presentabel te maken voor publiek en 
te zorgen voor goede opslag van de kunst, die 
van Woudrichem naar Leidschendam is verplaatst. 
Er  vinden veel praktische activiteiten plaats, zoals 
het opruimen van de diverse ruimtes, verbouwen 
van de biechthokken en het zorgen voor de midde-
len en bemensing om mensen te ontvangen, van 
cateraar tot koffi  ekopjes. Iedereen werkt naar eigen 
vermogen hard mee. De keuze voor ogenschijn-
lijke details, zoals de keuze van de koffi  ekopjes of 
de selectie van de te schenken wijn, leiden al snel 
tot verschil van mening tussen de artistieke denkers 
en de meer pragmatisten. Ook de uitnodiging van 

Collectie
Yellow Fellow

Collectie
artistieke 
realiteiten

Thematische
exposities

Maatwerk
programma’s

klanten

* Ruimte voor kruisbestuiving tussen kunst, samenleving, 
 onderwijs, wetenschap en samenleving... No less 

Ruimte voor
experimenten*
en relativering

Y
F

i

L

Figuur 2 Missie van YF (Bron: Business plan YF 
Leidschendam, april 2012)
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de eerste evenementen leidt tot discussies, omdat 
de een de tekst te vaag vindt, de ander verwarrend 
en niet uitnodigend, en weer een ander juist mooi 
(zie Vignet 7). De spanning tussen esthetiek en 
pragmatiek is vanaf het begin een thema. Diverse 
activiteiten worden samen ondernomen om elkaar 
beter te leren kennen: gezamenlijk de handen uit 
de mouwen steken (opruimen, snoeien, poetsen) 
en gezamenlijk inrichten. ‘De kleur van de crisis’ is 
een eerste try-outexpositie waaraan zoveel moge-
lijk vrijwilligers meedoen. De eerste periode van YF 
Leidschendam gaat gepaard met plezier, enthou-
siasme en gezonde spanning rondom de organisatie 
van de eerste publieke activiteiten.

Versnelling, groei en conventies (tweede helft 
2012 – eerste helft 2013)

Al vrij snel ontstaat het patroon om op de vrijdag-
middag te overleggen in de rode tuinzaal, iedere 
keer aan dezelfde tafel, onder toeziend oog van een 
groot, rood schilderij van Heijboer (Zonder Titel, 
1983, 2 x 3 meter). De agenda van de YF doetank 
(Werkgroep Leidschendam) wordt voller en voller. 
Alle praktische zaken worden besproken: samen-
werking met medehuurders, bouwkundige zaken, 
contacten met de parochie en de gemeente, opstel-
len van standaard contractjes, netwerk activiteiten, 
procedures voor ontvangen van gasten, zoeken 
van vrijwilligers, organiseren en inrichten van expo-
sities, praktische zaken rondom artistieke activi-
teiten, et cetera. De penningmeester zit voor, en 
meestal maakt Menna het afsprakenlijstje. Er is 
veel te doen. Te veel voor het aantal beschikbare 
mensen. Niet iedereen kan overal bij aanwezig zijn 
of leest alle mail en afsprakenlijstjes, waardoor er 
regelmatig herhaling en onderlinge verwarring ont-
staat in het overleg. Aangezien alles nieuw is, zijn 

er duidelijke afspraken, draaiboekjes en conventies 
nodig om de processen een beetje coherent en effi-
ciënt te laten verlopen. Er komen lijstjes (afspraken, 
taken, functies) en er ontstaan subgroepjes met 
specifieke taken (inrichting, ontvangst, website, 
uitnodiging, opruimen). Je moet er bij blijven om 
het hoge tempo te kunnen bijhouden. Soms lijkt 
het alsof besluitvorming meer buiten dan binnen 
de overleggen plaatsvindt.37 Door de ambities en 
druk op presteren bij een breed publiek, en door 
gebrek aan tijd bij alle betrokkenen (vrijwilligers), 
ontstaan er spanningen en worden de verschillen 
tussen de betrokkenen meer zichtbaar. Voor de 
een is het overleg te uitgebreid en voor de ander 
te kort. Voor de een te pragmatisch en voor de 
ander niet concreet genoeg. Waar de een meer 
commerciële plannen wil maken, wil de ander meer 
aandacht voor de artistieke experimenten. De een 
wil een afsprakenlijstje afhandelen en de ander wil 
praten over het onderlinge proces. Na een aan-
tal maanden blijkt dat het rekening houden met 
de wensen van de parochie en de medehuurders 
ook invloed heeft op de besluitvorming. De locatie 
wordt bijvoorbeeld niet commercieel aangeboden 
aan begrafenis ondernemingen, vanuit een vermoe-
den dat een dergelijke activiteit tegen de wens van 
de verhuurder zou zijn, maar wel als trouwlocatie 
en overlegruimte van de gemeente. De gemeente 
huurt de ruimte voor grote activiteiten en over-
leggen tegen een laag commercieel tarief de kunst 
heeft dan extra beveiliging nodig, zonder dat er 
aandacht naar uit gaat. In het overleg komt regel-
matig de vraag terug of en op welke wijze de ruimte 
commercieel verhuurd moet worden om voldoende 
inkomsten te genereren voor de cross-overambities 
van YF. Hier zit niet iedereen op één lijn, wat dik-
wijls leidt tot pittige en lange overleggen. Dankzij 
drie genereuze sponsors (via Jan en Menna) hoeft 
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2   Context, introductie van YF als casus

YF in de eerste twee jaar niet continu rekening te 
houden met de financiële balans, alhoewel duide-
lijk is dat de inkomsten sterk achterblijven op de 
uitgaven. De druk wordt groter om meer inkomsten 
te genereren uit cross-overevenementen, kunst-
exposities en maatwerk opdrachten voor klanten. 
Het brengt de organisatie in spagaat: er is enerzijds 
zoveel te doen aan de basiscondities in en om het 
gebouw, met de organisatie van de kunstexposities 
en de zorg voor de kunstwerken, dat er weinig tijd 
en aandacht overblijft voor het bedenken en uitwer-
ken van creatieve experimenten en het acquireren 
van klanten. Met de beperkte mensen, middelen 
en reputatie kost het veel moeite om nieuwe klan-
ten te vinden en als organisatie uit te breiden met 
nieuwe vrijwilligers. Er ontstaan misverstanden 
over wie nu wat doet in de organisatie: zo gaan bij-
voorbeeld de vrijwilligers uit Leidschendam er van 
uit dat de denktank met creatieve ideeën komt en 
deze ook uitvoert; de denktank gaat er van uit dat 
de doetank de ideeën uitvoert. Over- en weer zijn 
er verwachtingen van elkaar, die niet worden uitge-
sproken of waargemaakt en een eigen leven gaan 
leiden. Er ontstaat in deze fase behoefte aan meer 
duidelijke afspraken, een betere samen werking, 
efficiënter organiseren van de processen, effici-
ente planning op korte en langere termijn, meer 
toegankelijk maken van de website en meer en dui-
delijke communicatie met groter publiek. Naast de 
noodzaak om unieke YF cross-over experimenten 
en daarmee reputatie te ontwikkelen. Jan wil dit 
organisatievraagstuk oplossen met een document 
‘In  bedrijfsstelling’, waarin hij een groot aantal 
functies en taken omschrijft. In de praktijk pakt 
een ieder echter naar eigen vermogen, tijd en zin 
diverse taken op. In deze fase kost het werken in 
YF de meeste vrijwilligers veel tijd en energie. De 
behoefte aan duidelijk leiderschap groeit. Ook hier 
stuit YF op onderlinge verschillen en behoefte aan 

meer zakelijk, projectmatig en directief leiderschap 
(stijl Jan) of meer klein schalig, experimenteel en 
zelfsturend leiderschap (stijl Menna).

In deze versnelling- en groeifase vragen Jan, 
Menna en Caroline de leden van de YF denktank 
actief mee te denken bij en waar mogelijk ook con-
creet te participeren in het ontwikkelen van nieuwe 
YF cross-overactiviteiten en YF exposities. Sommige 
leden van de denktank pakken een taak op in 
Leidschendam, en anderen stellen zich meer op als 
kritische observatoren die de lopende activiteiten en 
processen evalueren. De inzet is en blijft vrijwillig 
en vrijblijvend, wat in lijn ligt met de oorspronkelijke 
vrijheid van de denktank, en toch levert dit vragen 
op (zie Vignet 7 en 10).

Deze fase kenmerkt zich door het efficiënter en 
meer standaard organiseren van de activiteiten: 
exposities, weekend openstellingen, ontvangsten 
van gasten, rondleidingen, uitnodigingen, inlei-
dingen, et cetera. Het vaststellen van een jaar-
plan met exposities, naast meer standaarden en 
proto collen, helpt bij het plannen en structureren. 
Kunstconcerten tijdens de exposities worden regu-
liere cross-overactiviteiten (kunst, muziek, dialoog) 
en iedere keer beter georganiseerd. De eerste grote 
opdrachten met bedrijven vinden plaats, naast 
het meer commercieel verhuren van de locatie. 
De  spanningen tussen commerciële, operationele 
en artistieke activiteiten en belangen en de beperkt 
beschikbare tijd van de betrokken vrijwilligers, zijn 
kenmerkend in deze fase.

Stabilisering en keuzemoment: sterven of 
vernieuwen (2013 – 2014)

Na ruim een jaar organiseren en handelen van YF 
Leidschendam komt een fase van herbezinnen en 
reflecteren op de oorspronkelijke doelstellingen 
van YF en de initiële motieven van samenwerking. 
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Aanleiding is het opstappen van de eerste penning-
meester, tevens voorzitter overleg Leidschendam 
(februari 2013). Daarnaast krijgt een relatief groot 
aantal betrokkenen fysieke klachten en moet de 
een na de ander een stap terug doen in inzet (zie 
Vignet  2 en 11). Gedurende een tweede strategie-
sessie (mei 2013) is bijna iedereen aanwezig van 
zowel de denk- als de doetank (dertien personen). 
Duidelijk wordt dat iedereen medeverantwoordelijk 
is voor het totaal, dus ook voor het bedenken van 
de cross-overexperimenten, die ook nog eens zou-
den kunnen bijdragen aan de nodige inkomsten (zie 
Vignet 12). Er zijn in deze fase nog net voldoende 
financiën voor een beperkt aantal activiteiten, zeker 
wanneer het huurcontract genereus wordt versoe-
peld met de optie van een extra jaar tegen lagere 
kosten. Martin organiseert met lokale kunstenaars 
een eigen Haagse zomerexpositie. Sophie organi-
seert met haar eigen koor een bijzonder concert. 
Met behulp van een aantal externe contacten van 
Menna, wordt nog een aantal bijzondere cross-ove-
revenementen georganiseerd, zoals een Ikebana-
festival waar veel bezoekers op afkomen. Het vierde 
kunstconcert (januari 2014), door Menna en een 
externe muzische coördinator georganiseerd, is 
bijzonder mooi en alle betrokkenen genieten (zie 
Vignet 9 en 14). Met een ogenschijnlijk minimale 
en lichte wijze van organiseren, gedeeltelijk om de 
bestaande vaste organisatie heen, ontstaan in 2013 
nog een aantal bijzondere esthetische evenemen-
ten, zonder echter voldoende inkomsten.

Nadat de eerste penningmeester is afgetreden, 
is Menna voorzitter van het werkoverleg. Wanneer 
medio het jaar (2013) duidelijk wordt dat het huur-
contract ophoudt ergens in 2014 –   wanneer er 
een koper of nieuwe, grote huurder is – worden 
er geen nieuwe activiteiten en exposities meer 

gepland voor 2014 en neemt de frequentie van 
de werkoverleggen af. Tijdens het laatste werk-
overleg in Leidschendam (december 2013), wordt 
afscheid genomen van Sophie en staat de doetank 
stil bij wat een ieder heeft geleerd en ervaren in 
de  periode YF Leidschendam. Jan is hier maar 
kort bij. Hij is druk met het onderzoeken van een 
doorstart en wil nog een laatste YF expositie orga-
niseren in Leidschendam met ontvangst van zijn 
netwerk (september 2014). In 2014 vinden nog een 
paar noodzakelijke bijeenkomsten plaats met het 
bestuur en de laatste vrijwilligers over het formeel 
afronden van de stichting, het opruimen en over-
dragen van de locatie en het terugbrengen van de 
kunst naar Woudrichem.

Ook de denktank wordt minder bezocht in deze 
fase (2013, 2014), mede door het uitvallen van 
een aantal personen door ziekte en  persoonlijke 
omstandigheden. De leden kijken verschillend naar 
de ontwikkelingen in Leidschendam en de moge-
lijke oorzaken voor een steeds stroever lopende 
organisatie. Er heerst onvrede over ‘het gedoe’ in 
Leidschendam, een gebrek aan een heldere organi-
satie en aan goed leiderschap. Menna lucht diverse 
keren haar hart dat ze ‘het’ niet voor elkaar krijgt 
om Leidschendam goed en vol    schwung te organi-
seren. Er vinden vervolgens mooie dialogen plaats 
over autonomie en verbinding als kunstenaar, over 
YF als de kunstonderneming en het gewenste 
leider schap. Al reflecterend duidt de een de afge-
lopen drie jaar als een succesvol experiment en 
de ander vindt het een mislukking. De een legt de 
schuld hiervan bij de doetank en de ander bij YF 
als geheel. Jan legt concreet de vraag bij de leden 
van de denktank (eind 2013) of zij met hem voort 
willen gaan, maar dan op een meer projectmatige 
wijze van werken en volgens een plan dat hij al 
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heeft uitgewerkt. Voor één persoon is deze aanpak 
reden om uit de denktank te stappen en de overi-
gen nemen bedenktijd. Jan gaat ondertussen al aan 
de slag met nieuwe contacten.

In het tweede deel van 2014 voer ik, als onder-
zoeker, nog een aantal evaluerende gesprekken met 
een paar betrokkenen (Frans, Ger, Guido, Menna 
en Jan). In deze gesprekken wordt teruggekeken 
op YF Leidschendam, als ‘avontuur voor geest en 
 hande(le) n’ (zie Vignet 17).

2.4 Personen in de casus

Bij het organiseren van YF Leidschendam zijn zes-
tien personen betrokken: tien personen vanuit 
Woudrichem en de denktank en zes personen vanuit 
Leidschendam en het gebouw. Deze tien en zes per-
sonen zijn kort beschreven in respectievelijk Tabel 1 
en 2.38 Daarnaast zijn er nog meer vrijwilligers, orga-
nisatoren en kunstenaars bij YF betrokken, die in de 
casus niet met hun eigen naam maar met hun rol 
worden geduid, zoals externe kunstenaar of mede-
organisator.39

Tabel 1 Betrokken personen vanuit de denktank (Woudrichem)

Jan Verzamelaar en eigenaar YF kunstcollectie, oprichter en voorzitter YF denktank, voorzitter bestuur YF Leidschen-
dam; YF denktank vindt plaats in zijn huis; lid doetank met focus op financiering, sponsoring en reputatie; inleider 
 ontvangsten en YF evenementen; voormalig projectleider internationale industriële projecten.  Woudrichem.

Menna Curator YF, secretaris bestuur YF en bestuur YF Leidschendam, coördinator denktank en doetank, organisator YF  exposities 
en experimenten, website beheerder YF; communicatie en uitnodigin gen naar publiek, inleider evenementen YF; voormalig 
partner verzamelaar. Interimmanager, beleidsmaker woningbouw sector. Harderwijk (voormalig Woudrichem)

Errit Lid denktank eerste uur; filosoof, schrijver (van der Velde), inleider diverse evenementen YF; grondlegger gedachtegoed 
YF; geweten criticus en leermeester; vriend verzamelaar. Emeritus hoogleraar wijsbegeerte (Twente, Kampen), gericht 
op wetenschap, technologie, samenleving en kunst. Woudrichem.

Jaap Lid denktank eerste uur, lid bestuur YF, criticus voor exposities YF; aantal kunstwerken opgenomen in YF collectie; 
vriend verzamelaar. Bronsgieter, beeldhouwer. Woudrichem.

Ger Lid denktank eerste uur, aantal kunstwerken opgenomen in YF collectie, inleider workshops YF; vriend verzamelaar.
Voormalig docent monumentale vormgeving, kunstenaar. Leusden (voormalig Woudrichem)

Frans Lid denktank tweede uur, criticus en YF geweten.
Voormalig HR-Manager Internationale Research Centrum. Eindhoven. 

Piet Lid denktank tweede uur, criticus activiteiten YF, vriend Errit.
Natuurkundige, gepromoveerd. Voormalig directeur afdeling research internationale corporate. Eindhoven.

Joop Lid denktank tweede uur, criticus, inleider workshops YF. Gepromoveerd op complexiteit en zelf organiserend vermo-
gen. Voormalig technisch directeur internationale corporate en voormalig kernenergie deskundige. Rotterdam.

Caroline Lid denktank derde uur, lid bestuur YF Leidschendam, deelnemer doetank; inleider workshops YF, kunstenaar-als- 
organisator, criticus. Organisatiecoach, beeldhouwer, onderzoeker (promotie). Amsterdam.

Chantal Inleider en procesbegeleider activiteiten YF; dochter van verzamelaar.
Adviseur werkplek- en organisatieontwikkeling. Rotterdam (voormalig Woudrichem)
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Tabel 2 Betrokken personen vanuit de locatie c.q. doetank (Leidschendam)

Guido Lid bestuur YF Leidschendam, lid doetank, beheerder gebouw namens parochie, liaison parochie en gemeente, 
kunstenaar beeldhouwer; medeverantwoordelijk voor exposities. Bouwkundig ingenieur, projectmanager, diverse 
bestuursfuncties kunstinstellingen. 

Laurens Penningmeester bestuur YF Leidschendam, voorzitter doetank, contacten met parochie en gemeente; focus op financiën 
en strategie. Voormalig internationaal commercieel directeur; interimmanager en consultant. 

Emiel Penningmeester bestuur YF Leidschendam (overgenomen van Laurens 2013), lid doetank, actief betrokken bij 
activiteiten parochie en de gemeenschap Leidschendam. Werkzaam voor parochie, netwerker Leidschendam. 

Sophie Vaste vrijwilliger, lid doetank, coördinator commerciële en organisatorische zaken en catering, gastvrouw; muziek/
kunstliefhebber (koor). Partner eerste penningmeester. Gastvrouw, locatiemanager bij diverse organisaties. 

Ron Vaste vrijwilliger, lid doetank; focus op technische zaken, organiseren van exposities, ontvangst gasten, diverse hand en 
spandiensten. Voormalig accountmanager telecom. 

Martin Kunstenaar, beheerder locatie YF Leidschendam, lid doetank, woonachtig in de kosterwoning in ruil voor vaste 
werkzaamheden; kunstenaar, kunst-docent, Haagse kunst-netwerk. Voormalig bestuurslid Haagse kunst sociëteit. 

2.5  Gremia in de casus

In de casus YF onderscheid ik als onderzoeker zes 
relevante gremia of groepen met eigen taken, samen-
stelling en betrokkenheid (zie Tabel 3). Sommige 
personen nemen deel aan verschillende gremia en 
anderen zitten in één gremium. Tijdens mijn onder-
zoek beperk ik mij tot het verzamelen van informa-

tie uit die overleggen waar ik zelf ook aanwezig ben 
als participant: de denktank (Woudrichem) en de 
doetank (Leidschendam). Daarnaast voer ik met een 
aantal spelers separaat gesprekken om hun hande-
len en motieven beter te kunnen doorgronden (zie 
Hoofdstuk drie).

Tabel 3 Gremia YF

YF collectie Jan (verzamelaar), Menna (curator)

Bestuur Stichting YF Jan (voorzitter), Menna (secretaris), Jaap (lid), externe (lid)

YF Denktank 
( Woudrichem)

Jan, Menna, Errit, Jaap, Ger, Frans, Piet, Joop, Caroline40 

Bestuur stichting 
YF Leidschendam

Jan (voorzitter), Menna (secretaris), Laurens/Emiel (penningmeester), Guido (lid), Caroline (lid)41

YF Doetank 
 (Leidschendam)

Laurens (voorzitter/penningmeester), Menna (secretaris/2e voorzitter) Jan, Guido, Emiel (2e penningmees-
ter), Caroline, Sophie, Ron, Martin (beheerder locatie); soms aangevuld met Ger, Joop en Chantal.42 

Beheer locatie 
 Leidschendam

Guido (contacten parochie), Martin (beheerder locatie), Sophie (gastvrouw, commercie), Ron (techniek), 
Menna (opslag kunst)

Strategisch overleg Alle leden van bestuur YF Leidschendam, denktank en doetank
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2.6  Selectie verhalen in de casus

In dit boek zijn zeventien verhalen opgenomen 
uit de casus YF. In dit langdurige onderzoek heb 
ik gekozen voor het weergeven van de verzamelde 
informatie in de vorm van verhalen, die ik presen-
teer in Vignetten. Van veel overleggen (denktank 
en doetank) en reflectieve gesprekken heb ik ver-
slagen (transcripten) gemaakt; vervolgens heb ik 
een selectie gemaakt van het beschikbare materi-
aal ten behoeve van de verhalen. In de loop van het 
onderzoek heb ik met behulp van de literatuur drie 
modi ontwikkeld waarmee ik de casus het best kan 
beschrijven en bestuderen (zie Hoofdstuk Amuse). 
De drie modi zijn culturele esthetiek (Hoofdstuk 
vier), commerciële esthetiek (Hoofdstuk vijf) en rela-
tionele esthetiek (Hoofdstuk zes). Deze drie modi 
bepalen voor een groot deel de keuze voor mijn 
verhalen. Per modus heb ik een aantal represen-
tatieve verhalen samengesteld uit het beschikbare 
 materiaal. Ieder verhaal illustreert wat er per modus 
bestudeerd wordt.

De Vignetten zijn in Tabel 4 geduid met een 
titel, thema (inhoud, locatie, periode), jaartal en 
referentie naar de positie in dit boek (nummer en 
hoofdstuk). Een Vignet kan bestaan uit een  verhaal 
van één gebeurtenis of uit een samenvoeging van 
meerdere korte gebeurtenissen. Bijvoorbeeld een 
onderwerp dat gedurende drie bijeenkomsten is 
besproken. Of een beschrijving van een  evenement 
aangevuld met reflecties hierover door de denk-
tank, reflecties uit een separaat interview, of reflec-
ties van mijzelf, als onderzoeker. Bij de selectie van 
de zeventien verhalen is meer materiaal gebruikt 
uit de YF denktank dan uit de YF doetank. Ik heb 
hiervoor gekozen, omdat: a) de denktank vaker 
reflecteert op de wijze van organiseren en het 
 vertalen van het esthetisch ideaal in handelen 
(onderwerp van onderzoek), b) de doetank met 
name de pragmatische, lopende zaken behandelt, 
en c) ik zelf meer bij de denktank aanwezig ben en 
dus over meer materiaal van de denktank beschik. 
Per modus zijn vier verhalen geselecteerd (zie 
Hoofdstuk vier, vijf en zes). 

Tabel 4 Overzicht Vignetten in de casus YF

Titel Samenvatting inhoud Jaar Vignet  Hoofdstuk

Algemeen

Tussen de neuzen Gesprek Errit en Caroline over Bubers Ich und Du 
(Woudrichem, 2010)

2010 1 1

De (aan)val met kunst Val van Caroline met een YF kunstwerk; tussenstop 
met reflectie (Amsterdam, maart 2011)

2013 2 1

Rebels inrichten Eerste ervaring Caroline met YF manier van inrichten 
expositie (Woudrichem, augustus 2008)

2008 3 2

Vanzelfsprekend 
onderzoeken 

Toestemming YF denktank opname gesprekken 
( Amsterdam/Woudrichem; januari-maart 2011)

2011 4 2

Meervoudige rollen Interview Menna en Caroline over meerdere rollen 
Caroline bij YF Leidschendam (Amsterdam, juli 2015)

2015 5 3
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Titel Samenvatting inhoud Jaar Vignet Hoofdstuk

Culturele esthetiek

Met  schwung van start Start YF Leidschendam, gevierd in de YF denktank 
(Woudrichem, februari 2012)

2012 6 4

De eerste YF experimenten Breng & Haaleiland, In de veiling nemen, met reflecties 
denktank (Leidschendam/Woudrichem, juli 2012)

2012 7 4

YF als roze katalysator YF experimenten met klant (Leidschendam, april 2013) 
met reflectie denktank (Woudrichem, juni 2013)

2013 8 4

Schwung met externen Ikebana (september 2013), vierde kunst-concert 
( januari 2014); reflecties denktank en Menna (2014)

2013-2014 9 4

Commerciële esthetiek

De denktank, zijn F-line en 
demonen

De veranderende rol van YF denktank: meer resultaat 
gericht denken (Woudrichem, mei-juli 2012)

2012 10 5

Broeden van creatieve 
geesten

Brainstorm in denktank over YF experimenten bij 
 expositie (Woudrichem, september-oktober 2012)

2012 11 5

Herijken doetank Werkoverleg doetank, met vertrek penningmeester 
(Leidschendam, februari 2013)

2013 12 5

Collectieve strategiesessie Strategisch overleg YF Leidschendam, combinatie 
denk- en doetank (Leidschendam, mei 2013)

2013 13 5

Relationele esthetiek

Wanneer buiten naar binnen 
komt

Organiseren en reflecteren expositie met niet-YF 
 kunstenaar; denktank (dec. 2012), e-mail (april 2013)

2012-2013 14 6

Diepgewortelde autonomie Dialoog in denktank over autonomie, verbinding en 
interne erosie (Woudrichem, april – mei 2013)

2013 15 6

Opstappen Opstappen lid doetank (Leidschendam) en lid denktank 
(Woudrichem; december 2013)

2013 16 6

Over en weer verwachtingen Drie reflectiegesprekken over YF in 2014 met Guido 
(mei), Menna (oktober) en Jan (december 2014) 

2014 17 6
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Daaraan voorafgaand heb ik vijf meer generieke 
verhalen (zie Hoofdstuk een, twee en drie).

De drie modi spelen gelijktijdig, als een meer-
voudige gelaagdheid, door de hele gevalsstudie 
heen. Zo tonen bijvoorbeeld de verhalen over cul-
turele esthetiek (Hoofdstuk vier) dat het thema 
   schwung zowel in het begin, midden en einde van 
de langdurige casus een rol speelt. De verhalen over 
commerciële esthetiek (Hoofdstuk vijf) spelen zich 
ook af van begin tot en met einde van de gevals-
studie. Idem voor de verhalen rondom relationele 
esthetiek (Hoofdstuk zes). Voor de leesbaarheid van 
het totale verhaal heb ik er wel voor gekozen de drie 
modi in de genoemde volgorde te behandelen en de 
Vignetten (zoveel als mogelijk) in de tijdslijn van de 
casus te plaatsen, wat dus een volgtijdelijkheid van 
thema’s suggereert, doch in de praktijk de gelaagd-
heid representeert (zie Figuur 3).

2.7  Casus samengevat

YF is een stichting die zich bezighoudt met (de 
interactie tussen) het ontwikkelen van een esthe-
tisch gedachtegoed (denken) en het experimente-
ren (spelen) met artistieke cross-overexperimenten 
met abstracte kunst (doen). Het motto van YF is: 
denken én doen. YF heeft hiertoe een denktank 
in het leven geroepen die bestaat uit een groep 
diverse kunstminnende wetenschappers, mana-
gers, kunstenaars en professionals, die sinds 2003 
in  wisselende samenstelling regelmatig  bijeenkomt 
in Woudrichem. Voor de experimenten kan de 
groep gebruik maken van een collectie abstracte 
kunst van een particuliere verzamelaar. Samen met 
de curator is hij initiator van de YF denktank en de 
YF stichting. Wanneer de kans zich voordoet om 
een mooie en geschikte museale ruimte te huren 
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Figuur 3 17 Vignetten van casus YF in de tijd uitgezet (2011-2014)
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– een jaren zestig kerk in Leidschendam – aar-
zelt YF niet. Er is nu letterlijk en figuurlijk ruimte 
om hun esthetisch ideaal (het YF gedachtegoed) 
meer grootschalig en voor meer publiek te orga-
niseren in de vorm van unieke YF exposities en YF 
cross-overactiviteiten. YF vormt samen met een 
aantal enthousiaste vrijwilligers uit Leidschendam, 
die betrokken zijn bij de locatie, een nieuwe artis-
tieke kunstonderneming of cross-over organisatie 
(YF Leidschendam). De bouwstenen voor een 
 succesverhaal lijken aanwezig: a) een grote collec-
tie abstracte kunst (de YF collectie), b) een (met 
wetenschappers) ontwikkelde esthetische filosofie 
(het YF gedachtegoed), b) een denktank die al jaren 
doet waarin het goed is (YF denktank), d) erva-
ring met YF exposities en cross-overexperimenten, 
e) een bijzondere locatie in de Randstad, f)  ervaren 

 professionals en managers die als vrijwilligers 
meewerken aan YF, en g) een groot netwerk van 
betrokkenen (zie Figuur 4).

Alle betrokkenen besteden, naar eigen ver-
mogen, energie, tijd en aandacht aan YF. Samen 
 creëren ze een publieke functie voor zowel YF (artis-
tieke cross-overactiviteiten bieden aan res publica) 
als voor het gebouw (gemeenschapsplek bieden in 
de samenleving). De casus beschrijft in zeventien 
korte verhalen, hoe een groep bevlogen mensen 
met passie voor kunst en met een zelf ontwikkeld 
esthetisch ideaal op zoek gaat naar een eigen vorm 
van een kunstonderneming en het organiseren van 
artistieke, esthetische cross-overevenementen. De 
casus is een verhaal over de complexiteit van het 
succesvol bloeien en dynamisch stoeien tijdens het 
 organiseren van   schwung.

YF
collectie 

abstracte kunst
YF 

denktank

YF
gedachte-

goed

(Ervaring met)
 YF exposities en
YF evenementen

Bijzondere
   locatie 

Ervaren 
vrijwilligers

Groot & divers 
netwerk

Figuur 4 Uitgangssituatie YF Leidschendam 
(begin 2012)
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‘Als je ze dicht tegen elkaar aanzet, is het net of ze iets geheimzinnigs bespreken’, zegt een 
bezoeker over het beeld Heimelijke Inter-Esse (2010). Van buiten af is het een recht hoekig, 
staand blok van Anröchter Grünstein, dat op de kopse kanten in vieren is gespleten. 
Wanneer de tussenruimte groter wordt – door de vier delen meer uit elkaar te plaatsen – 
ziet de bezoeker opeens de vier abstracte portretten op de snijvlakken, binnenin. Door te 
spelen met de afstanden tussen de portretten en de tussenruimten, ontstaan diverse 
soorten ‘gesprekken’. In de ruimte van deze geborgenheid kan het nieuwe groeien en zich 
verbinden.
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Van der Velde (2011)

Buber (1923/1998)

“Iedere werkelijke ontmoeting is leven”

“Alle werkelijk leven is ontmoeting”
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Verantwoording,
grondslagen en aanpak onderzoek 3
“Ben je je anders gaan gedragen sinds je onderzoeker 
bent geworden?” vraagt Menna mij achteraf in een 
reflectief gesprek (zie Vignet 4). Vanaf het moment 
dat ik naast mijn rol als participant ook de rol van 
onderzoeker op pak (in januari 2011), maak ik van YF 
als esthetische speelveld ook een onderzoeksveld. 
Mijn meerdere rollen hebben invloed op de pro-
cessen, relaties en betekenissen in de verschillende 
velden, en andersom. “Research does not occur in a 
vacuum, but rather is influenced and informed by the 
context in which the researcher is operating.” (Kenny & 
Fourie, 2015, p. 1285) In dit hoofdstuk geef ik een ver-
antwoording van mijn methodologische aanpak bij 
het doen van onderzoek. Te beginnen met een argu-
mentatie voor de keuze voor een kwalitatieve boven 
een kwantitatieve onderzoeksbenadering. (Reulink 
& Lindeman, 2005; De Boer & Smaling, 2011; Yin, 
2014) Binnen kwalitatief onderzoek kies ik voor een 
pragmatische, naturalistische onderzoeksfiloso-
fie (Silverman, 2007; Erlandson, Harris, Skipper, & 
Allen, 1993), een enkelvoudige, longitudinale gevals-
studie (Yin, 2014) met gebruik van narratieven en 
levende verhalen. (Maas, 2008, 2012) De onder-
zoeksvraag verandert gedurende het langdurige 
onderzoek, passend bij een ontwikkelende, wispel-
turige en meervoudige casus. De informatie heb ik 
via meerdere methoden verzameld, onder meer via 
opnamen (transcripties) en observaties van bijeen-
komsten en reflectieve interviews, een onderzoek-

journaal, beeldmateriaal, e-mail  correspondentie en 
verzamelen van generieke informatie. De  informatie 
analyse doe ik vooraleerst met behulp van een 
literatuur studie waarbij ik de literatuur en casus 
beschrijf vanuit drie modi (culturele, commerciële en 
relationele esthetiek) die de literatuur (De Monthoux, 
2013) mij aanreikt. De casus beschrijf ik aan de hand 
van zeventien verhalen – een selectie uit een grote 
hoeveelheid materiaal – verdeeld over een generiek 
deel en de drie modi. Met behulp van een configu-
ratieanalyse (Maas, 1988; Van Dongen et al., 1996) 
leg ik verbanden tussen de verschillende personen 
en hun interpretaties, zoals geïllustreerd in de ver-
halen. Vervolgens ga ik nader in op de consequen-
ties van mijn meervoudige rollen en invloed hiervan 
op het doen van onderzoek en mijn (ethische) ver-
antwoording. (Yin, 2014) In een separate paragraaf 
ga ik specifiek in op de esthetische kennis en oor-
deelsvermogen van een onderzoeker, als ook het 
belang van (mijn) emoties tijdens een participatieve 
onderzoek. Tenslotte eindig ik dit hoofdstuk met een 
korte reflectie op mijn methodologische keuzen en 
vragen, zoals: heeft het doen van onderzoek mij als 
participant beïnvloed? En andersom: heeft de prak-
tijk mij als onderzoeker beïnvloed? Hoe kan ik mijn 
diverse methodologische keuzen onderbouwen? 
Welke rol spelen mijn intuïtie en emoties bij mijn 
keuzen, beschrijvingen, analyses en conclusies? Had 
ik het onderzoek anders kunnen aanpakken?
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3.1  Kwalitatief onderzoek als 
benadering

De eerste vraag die gesteld moet worden is: waarom 
verkies ik een kwalitatieve benadering van mijn onder-
zoek? Bij het doen van onderzoek wordt gewoonlijk 
gekozen tussen een kwantitatieve, statistische wijze 
van onderzoeken en interpreteren van informatie, en 
een kwalitatieve, klinische benadering van onderzoek 
waarbij juist niet wordt gewerkt met tellen en meten. 
(Meehl, 1954; Strauss & Corbin, 1998) De keuze voor 
kwantitatief of kwalitatief onderzoeksbenadering is 
afhankelijk van de onderzoeks benadering en - filosofie 
van de betrokken onderzoeker en van de context 
waarin het onderzoek wordt verricht. De antwoorden 
bij kwalitatief onderzoek zijn in woorden en bij kwan-
titatief onderzoek cijfermatig. Dat laatste is mogelijk 
omdat bij kwantitatief onderzoek sprake is van een 
meer smalle, veelal gesloten onderzoeksvraag, door 
de beschikbaarheid over meer voorkennis, waardoor 
de onderzoeksvraag dus beter en preciezer kan wor-
den geformuleerd (wat?). Het gaat hierbij vaak om het 
vinden van verbanden tussen begrippen. Kwalitatief 
onderzoek richt zich daarentegen op het genereren 
van inzichten, meer diepgaande  informatie of achter-
liggende gedachten, op basis van sociale verschijnse-
len. Door bijvoorbeeld het ontdekken van patronen 
in de manier waarop mensen – binnen specifieke 
contexten –  betekenissen geven aan sociale situaties 
en realiteiten en daar vervolgens hun handelen op 
afstemmen. Met relatief weinig voorkennis over een 
onderwerp is er meestal sprake van een brede, open 
onderzoeksvraag (waarom? hoe? wie?), een open 
verzameling van gegevens, waarbij verzamelen en 
analyseren dicht op elkaar zitten en de uitkomsten 
minder goed voorspelbaar zijn. Gaandeweg het kwa-
litatief onderzoek kan de onderzoeksvraag dan ook 
veranderen.

Kwalitatief onderzoek is een passende onder-
zoeksbenadering wanneer er weinig bekend is 
over een onderwerp en een explorerend vermogen 
gewenst is; een onderzoek moet bijdragen aan de 
verbetering van een praktijk of wanneer er sprake 
is van een close-to-the-data situatie, dat wil zeggen, 
wanneer men met een theorie zo dicht mogelijk wil 
aansluiten bij de betekenissen, die de onderzochten 
zelf aan hun leefwereld geven. (De Boer & Smaling, 
2011, p. 190) Door de linguistic turn in sociale weten-
schappen – het belang van talige communicatie – 
is er ook meer aandacht gekomen voor de talige 
manier waarop mensen hun sociale werkelijkheid 
verschillend construeren. Daarnaast is kwalitatief 
onderzoek in staat achtergrondgegevens te verza-
melen, beschrijven en inzichtelijk te maken, zoals 
de interactie tussen spelers, het beleven en waarde-
ren van een situatie door betrokken personen, het 
ontwikkelen van patronen en processen, als ook de 
context en artefacten om een specifiek vraagstuk. 
(Reulink & Lindeman, 2005) Om al deze redenen, 
die aansluiten bij de complexiteit van de casus en 
bij mijn eigen, meer pragmatische en realistische 
onderzoeksbenadering, verkies ik een kwalitatieve 
benadering van dit onderzoek. 43

Een tweede vraag is welk fundament of benade-
ring verkies ik in dit kwalitatief onderzoek? De Boer 
en Smaling (2011) onderscheiden drie traditionele 
benaderingen van kwalitatief onderzoek: empiri-
sch-analytisch, hermeneutisch- interpretatief en maat-
schappijkritisch. Deze  benaderingen onderscheiden 
zich door hun belangen,  respectievelijk: technisch 
belang van beheersing  leefwereld,  praktisch belang 
van communiceren en emancipatorisch belang. 
(De Boer & Smaling, 2011, p.  17) Daarnaast onder-
scheiden ze zes meer recente benaderingen, dat 
wil zeggen, de traditionele  benaderingen maar dan 
aangevuld met nieuwe elementen:  neorealistisch en 
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complexiteit denken (empirisch analytisch) en con-
structivistisch, postmodern, participatief en intuïtief 
(hermeneutisch interpretatief). De verschillen tus-
sen deze negen benaderingen liggen met name in de 
achterliggende wetenschaps filosofische stromingen. 
Als onderzoeker is het van belang om met de keuze 
voor een bepaalde benadering ook een eigen positie 
kenbaar te maken.

Dit kwalitatieve onderzoek gaat uit van een inter-
pretatieve, constructieve onderzoeksbenadering en 
niet een positivistische of empirische benadering. 
Dit laatste zou te beperkend werken voor dit onder-
zoek. Gezien de complexiteit en gelaagdheid van 
de casus, kan ik niet een voorstelling maken van 
één te bestuderen objectieve werkelijkheid of één 
 consistent en op waarneembare feiten berustend 
‘iets’ tussen de betrokken personen. Ik hanteer 
een interpretatieve, constructieve onderzoeks-
benadering, omdat dit onderzoek is gericht op 
 interpretaties en diverse betekenissen die personen 
in dit onderzoeksveld geven aan de  sociale, cultu-
rele en esthetisch/artistieke processen, contexten, 
artefacten en kunst die zij gezamenlijk constru-
eren. Dit onderzoek richt zich op het verzamelen 
en bestuderen van kwalitatieve gegevens over de 
interacties tussen de diverse spelers, de beleving 
en waardering van een sociale situatie door betrok-
ken personen en de ontwikkeling van relaties, 
patronen, processen en context waarin de sociale 
constructies zich voordoen ( contextualiteit). De 
onderzoeksvraag is breed en open en er is  relatief 
niet veel voor kennis beschikbaar. Informatie ver-
zamelen en analyseren gaan hand in hand. In 
dit onderzoek maak ik gebruik van bestaande 
 theorieën als achterliggende, verklarende kaders 
–  zoeklichten, aldus Reulink en Lindeman (2005) – 
voor het  kunnen beschrijven en betekenis geven 
aan de kwalitatieve gegevens.

3.2  Pragmatisch, naturalistisch 
onderzoek

De derde vraag met betrekking tot mijn methodo-
logische verantwoording is op welke wijze ik in dit 
kwalitatieve onderzoek de concrete situatie heb 
onderzocht? Wat is mijn concrete aanpak? Hiertoe 
ga ik te rade bij Silverman (2007) en Erlandson et al. 
(1993). Silverman stelt dat de onderzoeker als een 
soort antropoloog goed kijkt naar de puurheid en 
schoonheid van de dagelijksheid; hoe de dingen 
zijn van bekende situaties en gebeurtenissen. Kijken 
naar the remarkable in the mundane, zonder de inten-
tie een definitief verslag van beelden te construeren. 
(Silverman, 2007, p. 13) Wat we wel of niet zien tij-
dens het observeren en wel of niet meenemen in 
de beoordeling, is afhankelijk van de dagelijkse aan-
names en categorieën van de observator. De etnogra-
fische observator is, aldus Silverman, op zoek naar 
de categorieën die de spelers in het onderzoeksveld 
gebruiken, en hoe en wanneer ze deze inzetten om 
betekenis te geven aan sociale constructies. Op een 
frisse manier observeren hoe mensen – in real time, 
in situ – gezamenlijk betekenis geven aan hun werel-
den, met oog voor de schoonheid van details. En 
andersom. De onderzoeker is ook op zoek naar the 
mundane in the remarkable: de aardse, eenvoudige, 
dagelijkse zaken in buitengewone situaties. (2007, 
p. 18) Hij refereert bijvoorbeeld aan Arendts (1970) 
onderzoek naar normale aspecten gedurende de 
Holocaust en de focus op details en ogenschijnlijk 
triviale objecten, zoals het handelen in lepels in een 
kamp. Door oog te hebben voor kleine objecten en 
details kan de onderzoeker veel informatie, helder-
heid en inzicht krijgen over hoe mensen hun werel-
den en de sociale orde vormen en betekenis geven. 
Te veel focus op algemeenheden (zoals cultuur en 
organisatie) of academische vragen leiden vaak af 
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van de essentie, aldus Silverman die refereert aan 
Sacks (1992). Silverman adviseert de observerende 
onderzoeker om geduldig en zorgzaam te zijn, en 
het echt goed kijken te leren (afkijken) van kunst 
en kunstenaars. Het open staan voor de afwijking 
van wat we verwachten – het gekke in een scène of 
foto – zet ons aan het denken over de rituelen van 
ons dagelijks leven, aldus Silverman. (2007, p. 35) 
Hij benadrukt de kracht van kijken en observeren in 
situ en daarmee het verkrijgen van bijzondere, kwa-
litatieve informatie over processen, contexten en 
ervaringen ( found data), naast het maken van kwa-
litatieve gegevens door bijvoorbeeld dieptegesprek-
ken, interviews of focusgroep (manufactured data). 
Alhoewel geobserveerde informatie ook enigszins 
gemaakt is, alleen al door de positionering van het 
opname apparaatje of de positie van de onderzoeker 
in het onderzoeksveld. In natuurlijk onderzoek ont-
staat materiaal dat in de dagelijkse interactie tussen 
mensen opkomt, zonder enige (in-)directe inbreng 
van de onderzoeker (naturally-occurring data), aldus 
Silverman. (2007, p. 50–51) Wat is nu voor- en 
 achtergrond? vraagt Silverman. Hij citeert Becker 
en Geer (1970) die stellen dat interviews juist wel 
direct informatie geven en observatie alleen dient 
om te checken wanneer waarneming en betekenis 
zijn vervormd. (2007, p. 51) Interviews zijn vaak ook 
een tweede keuze, omdat onderzoekers niet altijd 
in situ en op het juiste moment kunnen observeren. 
Een fenomeen dat je wilt onderzoeken, is meestal 
occasioned en contexted. Het is waar het zich repre-
senteert. Waar je niet altijd als onderzoeker bij kunt 
zijn. Of weer anders wordt gerepresenteerd wan-
neer je als onderzoeker er wel bij bent. Zouden 
dezelfde interacties ook zo plaatsvinden, wanneer 
de onderzoeker er niet bij was? vraagt Silverman. 
Hij concludeert dat geen gegevens intrinsiek ontoe-
reikend of niet  aangeraakt zijn door de onderzoeker. 

Verkregen informatie is altijd op de een of andere 
manier partijdig. Silverman is duidelijk voorstander 
van zo natuurlijk mogelijk onderzoek en een rijke 
opname van het leven van mensen. Uiteindelijk 
komt hij echter tot de conclusie dat goed onderzoek 
meer afhankelijk is van de wijze waarop de onder-
zoeker de informatie analyseert, dan van de bron. 
(2007, p. 53-59)

Naast Silverman volg ik ook de lijn van Erlandson 
et al. (1993). Het belang van naturalistisch onderzoek 
(naturalistic inquiry) of het onderzoeken van een 
specifieke problematiek onder natuurlijke omstan-
digheden is al eerder door hen benoemd. Naast de 
meer conventionele onderzoeksbenadering (posi-
tivistisch, empirisch-analytisch; met focus op cau-
saliteit, generalisering, objectiviteit en een van te 
voren goed doordacht onderzoeksplan) geven ze 
als alternatief het onderzoeken van meervoudige 
sociale werkelijkheden die zich continu ontwikke-
len via gezamenlijke sociale constructies. Erlandson 
et  al. (1993) werken meer vanuit een pragmatisch 
en naturalistisch perspectief waarbij gegevens ver-
zamelen en analyseren veelal tegelijkertijd gaan, in 
integrerende en stapelende stappen. Een naturalis-
tische aanpak heeft vaker de vorm van een gevals-
studie, met iteratieve en co-creatieve processen van 
destructie en reconstructie. Deze naturalistische 
aanpak past goed bij het doen van onderzoek in 
sociale contexten, waarbij het stellen van de vraag: 
“Wat gebeurt hier nu?” al vaak voldoende is om aan 
het werk te gaan. Van te voren lijkt de start van natu-
ralistisch onderzoek breed (open, vaag), maar terug-
kijkend verzamelt de naturalistische onderzoeker 
een rijkdom aan gegevens. Vanuit een veelheid aan 
divergente informatie, kunnen verschillende onder-
zoekers uiteindelijk tot convergente conclusies en 
inzichten komen. Vanuit een proces van gelijktijdig 
en wederzijds vormen gebeurt er veel in het veld, 
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ook al is er geen zicht op oorzaak-gevolg relaties. 
Het ontwerp voor de studie ontwikkelt zich dan ook 
gaandeweg. De resultaten zijn niet te generaliseren. 
Allemaal zaken die de conventionele onderzoeker 
nerveus zou maken. (Erlandson et al., 1993, p. 10-13) 
Deze naturalistische aanpak benadrukt de weder-
zijdse invloed die onderzoekers en participanten 
op elkaar hebben. De context, gevormd door een 
complex web van onderlinge relaties tussen mensen 
en artefacten, beperkt én vergroot de mogelijkheid 
van onderzoeken. Inzicht in de context, die nooit 
volledig valt te beschrijven, levert weer inzichten 
en handelsrichtingen op over hoe om te gaan met 
vergelijkbare contexten en sociale verbanden in 
de toekomst. De kracht van (de diversiteit van de) 
sociale context (contextualiteit) is het beter kunnen 
interpreteren en doorgronden van situaties waarin 
mensen verkeren.

Saunders, Lewis en Thornhill (2013) benadruk-
ken het belang voor een onderzoeker van de realis-
tische, zintuiglijke ervaringen van subjecten, als een 
accurate representatie (direct) of als een subjectieve 
interpretatie van zintuiglijke ervaring door de geest 
(kritisch). De kritisch realistische onderzoeker is vol-
gens hen op zoek naar de relatie tussen wat zintuig-
lijk ervaren is en de complexiteit van structuren en 
relaties die hier onder liggen en betekenis aan geven. 
Echter, waar de kritische realist uiteindelijk op zoek 
gaat naar mogelijke generalisaties en generieke ken-
nis, laat de interpretatieve benadering de betrokken 
mensen min of meer meedoen aan het onderzoek, 
waardoor zij zelf vanuit empathisch begrip inzichten 
en betekenissen in de eigen  sociale wereld ontwik-
kelen. De betrokkenen geven dus zelf betekenis aan 
hun manier van kijken, zonder dat het wordt opge-
legd door de onderzoeker. (Banister et al., 2011; 
Bryman & Allen, 2011; Saunders et al., 2013) De mate 
van empathisch begrip en dito  vaardigheden zijn 

veelal zeer verschillend bij de betrokken personen 
waardoor die diversiteit aan inzichten kan ontstaat. 
(De Boer & Smaling, 2011)

In mijn onderzoek volg ik de pragmatische en 
naturalistische benadering van zowel Silverman 
(2007) als Erlandson et al. (1993): ik observeer,  luister 
en voer gesprekken met mensen in hun sociale ver-
banden of contexten. Gaandeweg en co-creatief ont-
wikkel ik zo nieuwe inzichten. Mijn onderzoeksvraag 
is vanaf het begin bewust breed en open gehouden 
en richt zich juist gedurende een lange periode op 
de processen, beelden en betekenissen. Deze ont-
staan individueel en collectief wanneer een groep 
betrokkenen gezamenlijk een nieuwe activiteit 
start (in de casus: het samen vormgeven van een 
esthetisch of artistieke cross-overorganisatie). Iedere 
deelnemer ontwikkelt zijn/haar inherente betekenis-
sen, gevoelens en emoties met betrekking tot deze 
nieuwe, sociale en complexe constructie en handelt 
daarnaar. De betekenis van abstracte begrippen 
zoals succes, organisatie en leiderschap – begrippen 
die in deze casus vaak worden gebruikt – worden 
door alle betrokkenen, op verschillende momenten, 
verschillend geïnterpreteerd en gewaardeerd. Mijn 
onderzoek richt zich op het duiden van die verschil-
len in betekenis en handelingswijze van de diverse 
betrokkenen. Mijn onderzoekbenadering heb ik 
gaande weg ontwikkeld, passend bij een open, prag-
matisch en meer naturalistische benadering. Ik ben 
als participerende onderzoeker in de gelegenheid 
geweest in de natuurlijke habitat (in situ) te werken. 
Via gesprekken en observaties heb ik een rijkdom 
aan gegevens over processen, contexten en artefac-
ten verzameld. Gegevens verzamelen en analyseren 
is in mijn onderzoek vanaf begin een iteratief proces. 
De data heb ik gebruikt om mijn onderzoeksvraag 
te ontwikkelen. De onderzoeksvraag waarmee ik 
uiteindelijk werk in dit langdurig onderzoek is: Hoe 
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kan een groep bevlogen mensen met een esthetisch 
 ideaal zich succesvol ontwikkelen tot een estheti-
sche of artistieke cross-overorganisatie?

Meenemen van de zintuiglijke, esthetische erva-
ringen van de betrokkenen, waarnaar Saunders et al. 
(2013) verwijzen, is relevant voor mijn onderzoek. 
Als ook het meenemen en onderzoeken van mijn 
eigen zintuiglijke ervaringen en emoties in het veld 
als participatieve onderzoeker. (academic emotions; 
Whiteman et al., 2009) Mijn pragmatische aanpak 
blijft echter meer interpretatief dan generaliserend. 
Doordat ik naast observeren actief verschillende 
personen op verschillende wijzen betrek in het veld, 
gaan ze zelf ook betekenis geven aan hun manier 
van kijken. Dit kan leiden tot een betere samenwer-
king en verdieping in het veld, aldus Saunders et al. 
(2013). Mijn diverse interventies en uitnodigingen 
tot reflecteren in de overleggen (denktank, doetank) 
hebben bijgedragen aan onderzoekende dialogen 
over de voortgang van de processen, het ontwik-
kelen van meer inzicht in gehanteerde concepten 
(zoals succesvol, cross-over, experiment), en tot een 
waarderen van de eigen rollen en de teamresultaten. 
Hierdoor ontstaan (mogelijk) nieuwe inzichten en 
betekenissen en daarmee transformaties in het veld.

3.3  Enkelvoudige, longitudinale 
gevalsstudie

Welke onderzoeksvorm past vervolgens het beste 
bij een interpretatieve onderzoeksbenadering? 
Volgens Bryman (2011), Yin (2014) en Saunders et 
al. (2013) is dat een gevalsstudie (case study) die 
een enkelvoudige eenheid beoordeelt in haar eigen 
context en cultuur (natuurlijke habitat), met als doel 
haar unieke, essentiële kenmerken vast te stellen en 
generaliseringen op te stellen. Yin (2014) geeft een 

aantal argumenten of condities om te kiezen voor 
een gevalsstudie als onderzoeksvorm, namelijk 
wanneer a) de onderzoeksvraag meer beschrijvend 
en verklarend is, b) de onderzoeker weinig tot geen 
controle heeft over de daadwerkelijke gebeurtenis-
sen, c) de focus van het onderzoek gericht is op 
een hedendaags fenomeen dat zich afspeelt in de 
echte wereld – vooral daar waar de grenzen tussen 
het fenomeen en de context niet helemaal duidelijk 
zijn – en d) er waarschijnlijk meer belangrijke varia-
belen dan data zijn. (Yin, 2014, p. 2) Yin (2014) haalt 
Schramm (1971) aan wanneer hij een gevalsstudie 
omschrijft als een set van beslissingen waarbij de 
onderzoeker zich afvraagt waarom welke beslissin-
gen op welk moment genomen zijn, hoe ingevoerd 
en met welk resultaat? (2014, p. 15) Als onderzoeker 
heeft men vervolgens te maken met realistische (één 
realiteit) en relativerende (meerdere realiteiten met 
meerdere betekenissen) perspectieven. (2014, p. 17)

Een langdurige gevalsstudie wordt, aldus Yin 
(2014), wel eens verward met etnografie en partici-
patieve observatie. Voor Yin zijn dit slechts manieren 
van gegevens verzamelen, waarbij de onderzoeker 
lang in het veld zit, druk bezig met gedetailleerde 
observaties en interviews. Yin beargumenteert dat 
een gevalsstudie naast informatie, verkregen via 
etnografie of participatieve observatie, ook andere 
data gebruikt (documenten, verslagen, et cetera). 
Saunders et al. (2013) spreken bij etnografie van 
gedetailleerde of zelfs intieme observaties van men-
sen waarmee de onderzoeker in staat is om cultu-
rele interacties en de verschillende betekenissen te 
onderzoeken en interpreteren vanuit het perspectief 
van de geobserveerden.

Dit onderzoek is een kwalitatieve, holistische 
gevalsstudie van een enkelvoudige eenheid (YF 
Leidschendam); een groep personen die min of meer 
een geheel vormen, of in ieder geval die intentie 

Van der Linden.indb   66 27-Sep-17   15:26:18



67

3   Verantwoording, grondslagen en aanpak onderzoek

hebben om gezamenlijk een kunst onderneming of 
cross-overorganisatie te ontwikkelen. De gevalstudie 
is beschrijvend en niet verklarend. Het bestudeert 
een hedendaags en concreet fenomeen en stelt de 
unieke, essentiële kenmerken vast van een groep 
personen (YF Leidschendam) die een esthetisch 
ideaal willen realiseren in de echte wereld. De casus 
vindt plaats in de eigen, natuurlijke habitat van de 
betrokken personen, alhoewel de grenzen tussen 
het te bestuderen fenomeen en de context, zoals Yin 
(2014) ook beschrijft, niet helemaal duidelijk zijn.44 
De casus is wel begrensd in onderzoekstijd, onder-
zoekslocaties en betrokken personen (zie Hoofdstuk 
twee). Ook zullen er meer belangrijke variabelen zijn, 
dan de gegevens die ik in het langdurige onderzoek 
heb kunnen verzamelen.45 Als onderzoeker hanteer 
ik soms een etnografische bril, waaraan Silverman, 
Saunders en Yin refereren, om op sommige momen-
ten de verschillende culturen (i.c. interacties, reac-
ties, logica en codes) te kunnen zien en duiden van 
bijvoorbeeld de twee subgroepen of gemeenschap-
pen die in de casus een gemeenschappelijke groep 
willen vormen. De gevals studie wordt beschreven 
aan de hand van verhalen, die –  naast de set van 
beslissingen waaraan Yin  refereert – ook ingaan op 
ervaringen, relaties, betekenissen, emoties, span-
ningen en  configuraties.46

3.4  Gevalsstudie aan de hand van 
narratieven

Hoe zet je vervolgens vanuit observeren een casus 
om in informatie? Het vertellen van verhalen of een 
narratieve constructie, is een onderzoeksstrategie 
die past bij kwalitatief, interpretatief en construc-
tionistisch onderzoek van een sociaal fenomeen. 
(Maas, 2008; Boje, 2008) Maas onderscheidt zes 

benaderingen voor het vertellen van verhalen, om 
te komen tot levende verhalen.47 De opbouw van een 
verhaal maken is met behulp van een storyboard, 
een overzicht in beelden om het verloop van een 
verhaal aan te geven. Wat is de context, de opbouw, 
de sociale ordening? Wat speelt er boven- en onder 
de tafel? Is er sprake van een mogelijke crisis en/of 
climax? Wat beoogt het verhaal: een transformatie, 
verandering, nieuwe taal of alleen bewustwording? 
Een verhaal is gebaseerd op primaire gegevens, ver-
zameld via observaties en/of uitgewerkte opnames 
(transcripties) van gesproken teksten van bijeen-
komsten. Bij het schrijven van levende verhalen heb 
je met veel aspecten tegelijk te maken: de sociale 
ordening, plot, verhaallijnen, composities, gelaagd-
heid, et cetera. (Maas, 2012) Om te beginnen geeft 
de keuze voor de positie van de verteller al veel weg. 
Wordt het verhaal verteld vanuit de eerste persoon 
(ik), tweede persoon (jij), alwetende derde per-
soon of juist de beperkte derde persoon. De laatste 
vertelt meer wat hij of zij doen en sluit het beste 
aan bij de narratieve analyse. Daarnaast is het van 
belang om naast de betrokkenen ook de opvallende 
niet- betrokkenen en niet genoemde issues in kaart 
te brengen. Zijn er antagonisten in het spel, domi-
nante configuraties, onderstromen? Is er sprake van 
netwerkvorming of verzamelingsgedrag? Wanneer 
het verhaal gaat over veranderen en het ontwikke-
len van nieuwe toekomstbeelden: wat zijn dan de 
destructieve en constructieve situaties en verbin-
dende elementen? (Maas, 2012)

Zowel het werken met narratieven als met 
 discourse-analyse, het analyseren van gesproken en 
geschreven teksten, is een literaire methode met 
een expliciet emancipatorisch doel. (Eriksson & 
Kovalainen, 2008) De meest opvallende verschil-
len tussen een verhaal en een discourse zijn de 
mate van aanwezigheid of opdringerigheid van de 
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 onderzoeker: bij narratieve analyse is de onder-
zoeker meer aanwezig, participerend en gebruik 
makend van primaire informatie. Bij discourse ana-
lyse is de onderzoeker minder zichtbaar, meer op 
afstand en meer gebruik makend van secundaire 
bronnen. De discourse analyse onderzoekt hoe en 
in welk sociaal verband ideeën ter wereld komen. 
Het kijkt naar de constructieve effecten van taal en 
naar de verhoudingen, posities en machtsrelaties 
tussen personen, aldus Eriksson en Kovalainen. 
Welke onderwerpen domineren het gesprek? Wie 
domineert het debat en wie is gemarginaliseerd? 
Op welke (linguïstieke) wijze gebeurt dit?

Gergen (2005) spreekt over verhalen die een 
sociaal constructionistische weergave zijn en over 
vijf conventies van verhalen.48 Hij stelt dat iedere 
geschiedenis uiteindelijk zijn ‘feiten’ zal selecteren 
die nodig zijn om zijn bestaan te onderbouwen 
in een verstaanbaar verhaal. Hij gelooft niet dat 
er zoiets is al pure objectiviteit of echte waarheid. 
Afhankelijk van de context en cultuur zijn er diverse 
verhalen over bijvoorbeeld de Holocaust en dient 
men na te denken over de mogelijke morele impli-
caties van een verhaal.

Whiteman, Müller en Johnson (2009) spre-
ken over het belang van het gebruik van emoties 
– niet alleen van de betrokkenen maar ook van de 
onderzoeker – bij het doen van kwalitatief en nar-
ratief onderzoek. Zij zien te vaak dat narratieven 
in organisatieonderzoek verworden tot ‘ sanatized, 
emotion-less texts’. (2009, p. 47) Participatieve 
onderzoekers hebben echter regelmatig te maken 
met sterke eigen emoties gedurende het onderzoek 
dat volgens hen meer expliciet ingezet kan worden 
als instrument voor kennisontwikkeling. Emoties 
die juist ontstaan in sociale interactie, lichame-
lijke ervaringen en door de parameters van de vele 
(emotionele) culturen waarmee we in de casus te 

maken hebben. ‘Emotions are an integral part of 
meanings’ (2009, p. 48) en beïnvloeden (in)direct 
de inter pretaties bij het doen van onderzoek. Zo 
kunnen emoties bij de onderzoeker zijn analytisch 
vermogen beperken of de sociale betekenis van 
observaties verwarren. Het betrekken en serieus 
nemen van de eigen emoties en lichamelijke gevoel 
als participatieve onderzoeker, zorgt voor een meer 
diepgaand intellectueel en meer gelaagd begrip van 
het sociale fenomeen dat we onderzoeken, aldus 
Whiteman et al. (2009).

In dit onderzoek heb ik bewust gekozen voor 
een gevalsstudie aan de hand van verhalen (narra-
tieven), die zijn geconstrueerd op basis van opna-
mes (transcripties) van gesprekken en overleggen, 
aan tekeningen, beeldmateriaal (zie volgende para-
graaf). Mijn benadering is primair een narratieve 
vertelling aanpak, waarbij meerdere vertellers en 
vertelsels optreden in de narratieven, naast en door 
elkaar, met de verteller als verbinder. Dit is de derde 
benadering die Maas (2008) onderscheidt. Dit doe 
ik in combinatie met de storytelling aanpak, waar-
bij specifieke episoden vertellen over onderlinge 
spanningen, emoties en verschillen van inzicht, en 
verschillende werelden naast elkaar worden gepre-
senteerd; de zesde benadering die Maas onder-
scheidt. Ik hanteer hierbij het perspectief van de 
(beperkte) derde persoon als verteller.

Ik ben het eens met Gergen (2005) dat er niet 
zoiets is als het vertellen van de echte waarheid 
en pure objectiviteit in een verhaal. Er zijn meer-
dere verhalen over een sociaal fenomeen, zoals in 
deze casus het organiseren van   schwung door een 
kunstonderneming. En in dit boek treft u de mijne.

Ik constateer tevens dat in de selectie van mijn 
verhalen sommige betrokkenen meer gerepresen-
teerd zijn dan anderen. Sommigen zijn meer op 
de voorgrond, aan het woord en zichtbaar. Bij deze 
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keuze (voorgrond, achtergrond) heb ik me bewust 
laten leiden door de inhoud en ook (on)bewust door 
mijn emoties die ik als participatieve onderzoeker 
ervaar in het veld en in de verschillende relaties die 
zich ontwikkelen gedurende de jaren. Met som-
mige mensen stem ik meer af of zoek ik vaker op 
tussendoor. Met sommigen zit ik in de overleggen 
meer op één lijn wat betreft visie en ideeën over 
YF of kan ik makkelijker co-creatief werken. En met 
sommige mensen ontwikkel ik in een relatie sneller 
sympathie of antipathie en laat ik mij bij mijn keu-
zen (on)bewust leiden door mijn emoties.49 Kortom, 
mijn emoties hebben zeker invloed op de uiteinde-
lijke selectie, invulling en analyse van de zeventien 
praktijkverhalen en het over of onder representeren 
van betrokkenen, relaties en gebeurtenissen, zoals 
Whiteman et al. (2009) stellen. 50

3.5 Meervoudig informatie 
verzamelen, literatuur-
onderzoek en perspectieven

Op welke wijzen kan de onderzoeker vervolgens zijn 
onderzoeksgegevens verzamelen voor de narratie-
ven? Er zijn diverse methodes om informatie te ver-
zamelen in de casus, bijvoorbeeld via georganiseerde 
bijeenkomsten (overleggen, interviews, gesprekken), 
toevallige gebeurtenissen, observaties, reflecties en 
ervaringen van de onderzoeker (zelfreflectie, emo-
ties), beeldmateriaal (foto, video), bureaudocumen-
tatie en ander achtergrond materiaal.

Voor het praktijkonderzoek komt het grootste 
deel van de onderzoeksgegevens uit de reguliere, 
georganiseerde bijeenkomsten (overleggen denk- 
en doetank, strategiesessie, bestuur) en een aantal 
diepte-interviews met diverse betrokkenen uit het 

veld. Naast de transcripties van diverse vergaderin-
gen (uitwerkingen van opnames van de bijeenkom-
sten), werk ik is met e-mails (ter voorbereiding of 
nazorg van de vergaderingen en bijeenkomsten), 
documentatie (algemene stukken die tijdens de 
bijeenkomsten zijn ingebracht) en foto’s van deze 
bijeenkomsten, om de sfeer en context vast te leg-
gen inclusief de kunstwerken die zo nu en dan een 
prominente plaats innemen tijdens de overleggen 
en bijeenkomsten. Daarnaast maak ik ook gebruik 
van materiaal verkregen via overige gebeurtenissen, 
zoals ervaringen met YF cross-overevenementen en 
exposities, aantekeningen in eigen onderzoeksjour-
naal, e-mails, uitnodigingen voor exposities, website-
materiaal, eigen blogs over cross- overevenementen 
(geplaatst op de website), meer algemene beleids-
notities en boekwerken (literatuur, uitgaven van 
het onderwerp van onderzoek). In Bijlage 3 is een 
overzicht van de beschikbare bronnen en  informatie 
in de casus: de overleggen (denktank, doetank), 
gesprekken (reflectie, tussendoor, voorbereiding) 
en overige informatiebronnen die ik als partici-
patieve onderzoeker gedurende het onderzoek 
(2011-2015) heb vastgelegd. Uit deze database met 
informatie heb ik uiteindelijk de zeventien verhalen 
samengesteld die de basis vormen in deze disser-
tatie.51 Het informatieverzamelingsproces is met 
recht een meervoudige multi-mix te noemen, waarin 
ik meerdere methoden gebruik en combineer. Het 
materiaal helpt mij om op een verklarende, inter-
preterende, hermeneutische wijze te kijken naar het 
sociaal fenomeen dat ik onderzoek.

Naast het verzamelen van gegevens uit de praktijk 
doe ik een uitgebreid literatuuronderzoek. Literatuur 
die zich richt op het sociale fenomeen van mijn 
onderzoek – het speels organiseren van   schwung – 
en nader ingaat op aspecten als kunst onderneming, 
kunstwereld, esthetisch leiderschap en esthetische 
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perspectieven. Daarnaast bestudeer ik meer gene-
rieke literatuur ten behoeve van het onderbouwen 
van de casus als sociaal fenomeen (Hoofdstuk een 
en twee), de methodologie (Hoofdstuk drie) en het 
komen tot nieuwe inzichten, perspectieven en con-
clusies (Hoofdstuk zeven).

De ontwikkeling van het literatuuronderzoek 
over, kortweg, het organiseren van   schwung, volgt 
de ontwikkeling van de casus. Materiaal verzamelen, 
literatuur onderzoeken en de praktijk duiden beïn-
vloeden elkaar tijdens het onderzoek. Gaandeweg 
de casus en het literatuuronderzoek ontwikkel ik 
drie modi of perspectieven, waarmee ik in deze 
disser tatie de praktijk (casus) duidt. Deze perpec-
tieven licht ik vervolgens kort toe.

In eerste instantie richt het literatuuronder-
zoek zich op de culturele ontwikkeling van mens 
en samenleving. De literatuur richt zich op een 
kunstonderneming (Art Firm) met   schwung als 
modus operandi (De Monthoux, 2004), op   schwung 
als ontwikkelperspectief voor de spelende mens en 
samenleving (Schiller, 1795/2009) en op filosofische 
cross-overperspectieven.52 (Van der Velde, 2011) 
Deze literatuur vormt het eerste, culturele perspec-
tief van mijn onderzoek (zie verder Hoofdstuk vier). 
Het tweede perspectief ontstaat via literatuur over 
esthetisch leiderschap (De Monthoux et al., 2007), 
artepreneurship (De Monthoux, 2012) en een visie 
op kunstwerelden. (Art Worlds, Becker 1982/2008) 
De overeenkomsten tussen deze selectie literatuur 
ligt in hun focus op het omgaan met (spanningen 
tussen) commerciële, organisatorische en estheti-
sche belangen, dat kan leiden tot het (over)leven van 
een kunstonderneming. Deze literatuur vormt het 
tweede, commerciële esthetische perspectief in mijn 
onderzoek (zie verder Hoofdstuk vijf). De ontwikke-
ling van de casus kan ik echter onvoldoende duiden 
vanuit deze twee perspectieven. Het is uiteindelijk 

De Monthoux (2013) die mij via de literatuur een 
derde organisatorisch perspectief aanreikt, namelijk 
die van relationele esthetiek. Hij ziet de opkomst en 
het belang van het relationele in de esthetiek in deze 
sterk geïndividualiseerde en gevisualiseerde tijdperk 
en hierbij een verbindende rol voor de kunstenaar om 
zich steeds meer te engageren met wat er gebeurt 
in de complexe samenleving. Niet vanuit afstand en 
isolatie, maar juist in relatie en samenwerking met 
publiek en samen leving. (Borriaud et al., 2002; De 
Monthoux, 2013) Om de casus en dit relationele 
esthetische perspectief beter te kunnen duiden, ben 
ik op zoek gegaan in de literatuur naar verdieping. 
Bij een aantal  sociaal constructionisten vind ik lite-
ratuur over diverse relationele concepten (Hosking 
& McNamee, 2006; Gergen, 2009; Hersted & 
Gergen, 2013), aangevuld met literatuur over het 
omgaan met overeenkomsten en verschillen. (Van 
Dongen et al., 1996) Deze relationele esthetiek is het 
derde perspectief in mijn onderzoek, waarmee ik de 
casus duid (zie verder Hoofdstuk zes). Ik concludeer 
dat het literatuur onderzoek en de ontwikkeling van 
de casus dus uiteindelijk drie modi of perspectie-
ven oplevert waarmee ik de zeventien verhalen kan 
ordenen, bestuderen en analyseren.

3.6  Configuraties als informatie 
analyse

Op welke wijze is het vervolgens mogelijk de rijke, 
meervoudige en gelaagde materie van de casus, 
met zijn spannende dynamieken die alle kanten op 
gaan, te analyseren? Welke methodieken helpen mij 
bij het analyseren van de zeventien verhalen? Ik han-
teer een reflectieve, pragmatische aanpak (Gergen, 
2005, 2014) aangevuld met een configuratieanalyse; 
deze geven inzicht in de mogelijke verbanden tussen 
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betrokkenen in de casus. (Maas, 1988; Van Dongen, 
De Laat & Maas; 1996)

De sociaal constructionist Gergen gelooft in 
een voortdurende dialoog en samenwerking tus-
sen onderzoeker en betrokkenen, in begrijpen met 
in plaats van begrijpen van. (Gergen, Josselson, & 
Freeman, 2015, p. 7) Gergen (2014) vertrouwt op 
de relationele sensitiviteit en flexibiliteit van de 
onderzoeker die met meerdere aanpakken kan spe-
len. Want momentopnames zijn ook maar dat, een 
opname van een moment, en kunnen het volgende 
ogenblik weer anders lopen en om een andere aan-
pak vragen. Analyseren van materiaal vraagt der-
halve om een dynamisch proces van interpreteren 
en een open, flexibel en empathische houding van 
de onderzoeker. (p. 51) De onderzoeker zit dicht 
op de huid van de betrokkenen, staat continu open 
voor de ervaringen die worden gecommuniceerd 
en kan de betrokkenen doorgronden in hun eigen 
taal en context. Gergen werkt als onderzoeker met 
narra tieven, omdat mensen via dramatiek en verha-
len leven en handelen (Gergen et al., 2015, p. 4) en 
de lezer via verhalen dan ook de (dramatiek van de) 
levens van de betrokkenen van binnenuit en meer 
empathisch kan begrijpen. (Gergen, 2014, p. 53)

Omdat de wereld fluïde is en alle patronen van 
handelen onderhevig zijn aan veranderingen, is er 
behoefte aan meervoudige visies op analyseren en 
evalueren, aldus Gergen. (2014, p. 53-55) Het gaat 
niet om het najagen van de waarheid, maar om het 
op zoek gaan naar mogelijkheden, naar bruikbare 
resultaten volgens een bepaalde set van waarden en 
sociale conventies. Om het inzichtelijk maken van 
de (meervoudige) subjectieve betekenissen, han-
delingen en de sociale contexten van de subjecten. 
Om de polyvocaliteit van de persoon. En dus om de 
meervoudige interpretaties van de praktijk, van het 
zichtbare en het onzichtbare, van wat wel en niet 

wordt gezegd. (2014, p. 56) Het kunnen doorgron-
den van een specifieke groep mensen of  community 
is kwetsbaar, aldus Gergen, omdat concepten en 
waarden zich ontwikkelen in de tijd. Daarnaast 
zijn de grenzen van een gemeenschap ook poreus, 
zodat er op ieder moment nieuwe, hybride tussen-
vormen kunnen ontstaan. Hij ziet derhalve reflec-
tieve pragmatisme als enige benadering voor het 
analyseren en evalueren van de praktijk. (2014, p. 59) 
Nieuwsgierigheid, respect (voor verschillen), meer-
voudigheid (perspectieven, methoden) en inclusie 
dienen het reflectieve, pragmatische onderzoek: 
“With curiosity comes respect and cross-fertilization.” 
(Gergen et al., 2015, p. 6)

Waar Gergen vooral de multifocale brillen en 
meervoudigheid van analysemethoden benadrukt, 
hanteren Van Dongen et al. (1996) een methodolo-
gie om verbanden te leggen en gradaties zichtbaar 
te maken in de dynamieken tussen mensen (wie) en 
hun interpretaties (wat) in een configuratieanalyse. 
Het beschrijven van deze sociale dynamica is als een 
dubbele helix tussen personen betrokken bij het pro-
ces (wie) en opvattingen, betekenissen in eenzelfde 
proces (wat) die altijd naar elkaar verwijzen. Maas 
(2009) vertrekt in zo’n analyse vanuit de centrale 
vraag: welke relaties bestaan er tussen mensen en 
hun interpretaties, inhoud en spelregels, en codes in 
een organisatie en welke is hun samenhang (hoe)? 
Daarbij geldt dat uit iedere nieuwe inhoud weer 
nieuwe mogelijkheden en toegangen tussen mensen 
(netwerken, manieren van aanpak) kunnen ontstaan, 
afhankelijk van de sterkte of zwakte van een koppe-
ling, dan wel andersom dat vanuit andere relaties 
nieuwe inhoud ontstaat. Hij onderscheidt een con-
figuratie (of netwerk van personen met hoge orga-
nisatiegraad) en een aggregaat (of verzameling van 
personen met lage organisatiegraad).53 Ieder sociaal 
proces kan zich ontwikkelen van een lagere naar een 
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meer hogere organisatie graad, of andersom. Hij 
ziet de configuratie benadering als een aanpak om 
bestaande groeperingen te exploreren of onbekende 
groeperingen van mensen te  achter halen.

Bij een configuratieanalyse onderzoekt men in 
een situatie de relevante spelers, de groepering van 
de diverse spelers (in netwerken of verzamelingen) 
en de specifieke inhoudelijke vragen of construc-
ties per (sub)groep. Doel van deze methode is het 
analyseren van de dynamieken en processen tussen 
mensen in interactie, in een specifieke context, op 
een specifiek moment. Wat het geheel complex 
maakt is dat mensen vaak actief zijn in meerdere 
groepjes of werelden (multiple inclusie), aldus Maas 
(2009). Daarom is het van belang om per situatie 
onderscheid te maken tussen de diverse configura-
ties door te kijken naar de onderlinge verschillen op 
het gebied van spelregels, codes, methoden (om de 
wereld consistent te houden), dominanties, invloed 
en veranderingen. Daarbij is extra aandacht voor 
onder meer antagonisten, niet-betrokkenen, ver-
geten issues of spelregels, onbedoelde  motieven, 
onderhandelingsvragen, mogelijke toekomstbeel-
den en belemmerende en bevorderende  factoren. 
Op deze wijze vormt iedere configuratie een 
 semantische ruimte, waarin betrokkenen tot op een 
zekere hoogte een gemeenschappelijke taal spre-
ken. (Maas, 1991, p. 368-369) Betekenissen kunnen 
bij dezelfde personen in een configuratie onder ver-
schillende omstandigheden verschillen, hetgeen 
vraagt om onderhandeling waarbij spelers continu 
hun individuele werkelijkheden uitwisselen. In zo’n 
situatie kan men tot afspraken komen over een 
(gedeelde) werkelijkheid (constructief verschil), dan 

wel kan blijken dat de interactie blokkeert (destruc-
tief verschil). Zo kan in een aantal (gelijk tijdige) 
stappen, een min of meer hechte configuratie ont-
staan, met eigen spelregels, patronen, gezamenlijke 
doelen, middelen. Dan wel kan een dergelijke con-
figuratie juist worden afgebroken, wanneer actoren 
zich steeds meer individueel, in een eigen context 
gaan bewegen en handelen.

Bij het analyseren van mijn materiaal, maak ik 
gebruik van de configuratieanalyse. Deze visuele 
analyse van diverse netwerken en verzamelingen 
in de casus, gedurende een langere periode, geven 
inzicht in de wijze waarop de mensen zich organi-
seren en al dan niet ontwikkelen tot hechte of meer 
losse configuraties van actoren. De dynamiek in de 
diverse processen in de casus lijkt soms alle kanten 
op te gaan; de configuratieanalyse maakt gradaties 
in organiseren zichtbaar. Op deze wijze maak ik 
inzichtelijk of er sprake is van een gemeenschappe-
lijke (semantische) ruimte of dat onrust en conflict 
de overhand krijgen tussen de configuraties. Zo laat 
bijvoorbeeld een aantal verhalen zien dat betrok-
kenen in de verschillende overleggen (denktank, 
doetank, strategiebijeenkomst) diverse betekenis-
sen en interpretaties hebben over het esthetisch 
gedachtegoed. Deze verschillen leiden weer tot 
verschillende werkelijkheden, die weer leiden tot 
verschillende emoties, handelingen, betekenissen, 
relaties, macht, conflicten, et cetera. De configu-
ratieanalyse helpt deze bewegingen te volgen. De 
casus laat bovendien zien dat de twee dominante 
fysieke contexten (Woudrichem, Leidschendam) 
naast of samen met de kunst meespelen in de 
 sociale dynamieken.

Van der Linden.indb   72 27-Sep-17   15:26:18



73

3   Verantwoording, grondslagen en aanpak onderzoek

3.7 Rollen, invloed en geloof-
waardigheid als participatieve 
onderzoeker

Wat voor invloed hebben de meervoudigheid in rol-
len en de emoties van de participatieve onderzoe-
ker op de betrouwbaarheid van het onderzoek? De 
participatieve onderzoeker heeft, aldus Yin (2014), 
in een enkelvoudige casusonderzoek hoge ethi-
sche standaarden in acht te nemen, omdat men 
direct betrokken is bij de actoren in de casus en 
daarmee invloed heeft op het verloop van de pro-
cessen, de sociale dynamieken en het verzamelen 
van gegevens. Juist ook omdat er geen duidelijke, 
goed gedocumenteerde procedures zijn voor het 
goed uitvoeren van een gevalsonderzoek, kunnen 
er snel procedurele onzekerheden ontstaan. Voor 
kwalitatief onderzoek worden speciale, relationele 
vaardigheden gevraagd van de onderzoeker, zoals 
goede vragen stellen, goed luisteren, flexibel aan-
passen aan situaties, de thematieken beheersen, 
vooroordelen voorkomen en hoge ethische stan-
daarden inbrengen in het onderzoeksveld. Streven 
naar veilig heid, geloofwaardigheid, accuraatheid 
en onbevooroordeeld door de onderzoeker is van 
essentieel belang voor de betrouwbaarheid van 
het onderzoek. Zeker wanneer de casus complex 
en gelaagd is. (Yin, 2014, p.  70) Fine, Morill en 
Surianarain (2008) benadrukken dat bij kwalitatief 
(etnografisch) onderzoek de keuzen en oordelen 
van de onderzoeker er juist meer toe doen dan bij 
andere onderzoeks methoden, omdat die recht-
streeks interacteren met de participanten en het 
veld. Zij adviseren member checks en  triangulatie van 
gegevens en inzichten, meestal aan het einde van 
het informatie verzamelen, om mogelijke voorin-
genomenheid van de onderzoeker te verminderen. 

(p. 612-613) Whiteman et al. (2009) gaan nog een 
stap verder door expliciet de emoties van de onder-
zoeker tijdens het veldwerk serieus te nemen bij het 
doorgronden van het  sociale en organisatorische 
fenomeen. Meer bewust zijn van de eigen sterke 
emoties en van de relatie met de sociale context, 
naast meer begrip van de emotionaliteit van de 
sociale context als ook het meer expliciet uitdrukken 
en open baren van emoties is nodig voor goed veld-
werk, aldus Whiteman et al. (2009, p. 58-59)

In dit onderzoek kies ik bewust voor een partici-
patieve, meervoudige positie. Anders gesteld: ik was 
al participant (lid denktank) en neem bewust de rol 
van onderzoeker erbij. Zo word ik een  participatieve 
onderzoeker en onderzoekende participant. Mijn 
aanname voor deze keuze is dat YF het doen van 
onderzoek omarmt, gezien haar eigen missie om 
te experimenteren en onderzoeken (cross-over-
activiteiten), de academische inbreng in de denktank 
(een emeritus hoogleraar, twee gepromoveerden, 
diverse academici) en mijn actieve deelname aan 
de YF denktank. Het contracteren van YF als onder-
zoeksveld behoeft dan ook slechts een korte toe-
lichting aan betrokkenen. Vignet 4 bevestigt, mijns 
inziens, dat er snel ruimte, vertrouwen en acceptatie 
is. Positief is ook dat ik al enige kennis en ervaring 
heb over het thema bij aanvang van dit onderzoek, 
door mijn gesprekken met Errit (2010) en mijn schrij-
ven over Aesthetic Intelligence (2010). Mijn verwach-
tingen als participatieve onderzoeker zijn bij aanvang 
hoog – het schrijven van een succesverhaal over YF – 
mede doordat YF vanaf de start de ‘wind mee’ lijkt 
te hebben (zie Figuur 4). Tegelijkertijd ervaar ik ook 
dat het onderzoeksproces spannend, turbulent en 
onzeker is, juist in dit kritische academisch gezel-
schap (tevens object van onderzoek in de casus). 
De processen lopen vanaf de eerste dag anders dan 
ik van te voren verwacht: in het  handelen toont zich 
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soms andere wijsheid dan het eigen gedachtegoed. 
Er ontstaan snel spannende polarisaties en emoties 
en mijn meervoudige rollen zorgen soms voor ver-
warring. Want naast de rol van onderzoeker heb ik 
als participant in de casus meerdere rollen: lid denk-
tank, bestuurslid YF Leidschendam, mede organisa-
tor of kunstenaar-als-organisator (zie Figuur 5).54

Wat is de invloed van deze meervoudigheid op 
mijn eff ectiviteit en geloofwaardigheid als participa-
tieve onderzoeker? Hoe beïnvloeden mijn diverse, 
soms tegenstrijdige belangen en emoties mijn beslis-
singen, interpretaties en oordelen als  participatieve 
onderzoeker? Als participant (medebestuurder) 
draag ik ook eindverantwoordelijkheid voor de orga-
nisatie YF Leidschendam en loop ik fi nanciële risi-
co’s; hierdoor heb ik belang bij het succes van YF 
Leidschendam. Nog los van hoe verschillend succes 
en risico’s worden geïnterpreteerd door alle betrok-
kenen, en hoe verschillend een ieder omgaat met 

fi nanciële risico’s. Als participant (denktank) draag 
ik ook actief bij aan het ‘avontuur in Leidschendam’ 
door het aandragen van de locatie Leidschendam 
en door het aansporen van leden van de denktank 
om zich actief in te zetten in Leidschendam.55 Als 
 onderzoeker en professional heb ik belang bij een 
mooi en uitdagend promotieverhaal door mijn bij-
drage aan de wetenschap. Kortom, met diverse 
rollen komen ook diverse belangen, oordelen en 
mogelijke vooringenomenheden. Door de meer-
voudigheid van rollen kan verwarring, spanning en 
fragmentatie ontstaan.

Hoe kan ik als onderzoeker voldoende bewust, 
betrouwbaar en ethisch overtuigend zijn – Ethos, 
logos en pathos, aldus Aristoteles – terwijl ik heb om 
te gaan met deze verschillen? Hoe zorg ik dat er geen 
verwarring ontstaat over mijn rollen en bijdragen bij 
de andere betrokkenen? Legt het thema van onder-
zoek (een esthetisch ideaal omzetten in handelen) 

YF denktank
Woudrichem

Amsterdam

YF Leidschendam

Beeldhouwatelier
In Amsterdam

Lid Vrij-
williger

Werk Organisatie-
coach Beeldhouwer

UvH Utrecht (promotieonderzoek)

Bestuurder,
Organisator

Rollen bij YF

Rollen buiten YF

Onderzoeker

Figuur 5 Meervoudige rollen participatieve onderzoeker
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zelfs nog meer druk op mijn ethos als onderzoeker? 
Gedurende het onderzoeksproces stel ik mezelf 
regelmatig dergelijke ‘gewetensvragen’ omdat ik 
soms bij mezelf, en anderen, spanningen voel die 
mogelijk met mijn rollen te maken kunnen hebben. 
Soms uit ik ze (spontaan of bewust) in het onder-
zoeksveld, regelmatig buiten het veld, bijvoorbeeld 
in gesprekken over het onderzoek met mijn begelei-
ders. Ik ben me bewust dat naast deze risico’s er ook 
sprake is van kansen om vanuit een insiderpositie de 
processen beter te kunnen interpreteren in de taal en 
betekenis van de betrokkenen en hen meer te betrek-
ken als medeonderzoekers (zie Vignet 5). Door dicht 
op de huid te zitten van de complexe processen in de 
casus ben ik beter in staat het zout te proeven en de 
betekenis van de diverse perspectieven en gelaagd-
heden aan te voelen en te duiden en het onzegbare 
en onzichtbare meer zichtbaar te maken, gelijk de 
intentie van esthetiek (zie ook paragraaf 3.8). Door 
te participeren kan ik in het onderzoek meer diep-
gang en rijkdom bereiken, meerdere perspectieven 
onderzoeken, en in situ de rijkdom van de processen 
observeren. (Fine et al., 2008) Terugkijkend consta-
teer ik dat ik zo betrouwbaar als mogelijk omga met 

de risico’s en kansen van mijn positie als participa-
tieve onderzoeker in dit onderzoeksveld. Zo licht ik 
toe dat sommige vragen door mij ingebracht worden 
in het overleg ten behoeve van mijn onderzoek (wan-
neer is YF succesvol? Wie is de kunstenaar binnen YF?) 
Tevens heb ik na afloop (2015, 2016) twee betrokke-
nen van YF gevraagd om mijn zeventien verhalen 
over YF te lezen op mogelijke vooringenomenheden 
of (voor)oordelen. (member checks of triangulatie; 
Fine et al., 2008) Daarnaast heeft een betrokkene 
(Menna) mij ook bevraagd op mijn meervoudige rol-
len en de invloed en geloofwaardigheid daarvan in 
de praktijk (zie Vignet vijf). 

Dit Vignet gaat over de invloed en geloofwaardig-
heid van mij als participatieve onderzoeker op basis 
van mijn meerdere rollen, emoties en spanningen in 
het veld. Uit het reflectieve gesprek blijkt dat mijn 
emoties gedurende het onderzoeksproces variëren 
van trots, teleurstelling, buitenbeentje, boosheid, 
eenzaamheid, uitsluiting, waardering, afstandelijk, 
hoop, optimist, afhankelijk zijn tot grens bereikt. 
Achteraf zie ik drie thema’s in de processen, inge-
geven door mijn eigen reflecties en emoties, die ook 
relevant zijn in het onderzoek.

Van der Linden.indb   75 27-Sep-17   15:26:18



76

VIGNET 5
Meervoudige rollen56

“Ben je je anders gaan gedragen, sinds je onderzoeker 
bent geworden?” vraagt Menna aan Caroline. De rollen 
zijn in dit gesprek omgedraaid: Caroline wordt nu be-
vraagd en Menna is de onderzoeker. Ze zitten in de zon, 
op een wijds terras aan het water in het Rosarium in 
Amsterdam en blikken terug op de drie jaar YF Leid-
schendam. Het initiatief komt van Menna, die heeft aan-
geboden deze keer Caroline te interviewen over haar 
diverse rollen.

“Ja… en neen…”, antwoordt Caroline al aarzelend. Ze 
schetst haar dilemma:

“Het onderzoeken heeft wel invloed gehad. Zo heb ik zit-
ten klooien met de onderzoeksvraag. Die is ook veranderd 
in de tijd. Ik had soms het gevoel dat ik opeens iets moest 
gaan verantwoorden.” Daarbij geeft Caroline aan dat ze 
‘dubbel’ zit in het onderzoek:

“Kijk ik nu naar de organisatie YF – wat gebeurt er met 
YF? – of kijk ik inhoudelijk, wat ik eigenlijk interessanter 
vind – Wat gebeurt er met de klant, de esthetische dialoog 
tussen kunst en klant? Maar ja, ik heb nooit aan de klant 
achteraf gevraagd: hoe heb je het ervaren? Ik zat dus meer 
op de interactie tussen de denktank en de doetank en de 
mensen er om heen.” Caroline hoort de twijfel in haar 
 eigen stem.

“Is je rol in de denktank dan veranderd, omdat je on-
derzoek bent gaan doen?”, vraagt Menna rustig door. 
 Caroline neemt haar tijd voor een reactie:

“Nou… meer aarzelend soms. Wanneer mij gevraagd 
werd: wat doe je dan? Waar ga je naar toe [met je onder-
zoek; CvdL]? Of mijn eigen stem horend [op de tapes; 
CvdL], dan voelde ik de onzekerheid, en het belerende. 
Alsof ik iets moest gaan vertellen. Theorie of zo.”

“Dat belerende herken ik wel,” geeft Menna licht 
 lachend terug, als een eerste feedback. Caroline 
gaat door:

“Zeker aan het einde was ik steeds meer procesbege-
leider, zeker niet de leider. Ik geloofde in het begin, zeker 
toen Leidschendam in zicht kwam: dit is een kans! Nu kan 
ik ook meer met de dialoog doen en met mijn creatieve 
kant!” Ze klinkt weer enthousiast, wanneer ze hieraan 
terugdenkt.

“En je rol als bestuurder?”, vraagt Menna vervolgens, 
op rustige toon. Caroline realiseert zich:

“Ik was meer als een participatieve meewerkende be-
stuurder. Mijn drijfveer om mee te doen is het bedenken 
en begeleiden van sessies.” Menna geeft aan dat zij de 
rol van Caroline als professionele begeleider soms wel 
heeft gezien ‘in stukjes’, maar dat ze weinig heeft ge-
merkt van haar rol als bestuurder. Ze voegt toe:

“De dialoog en de inhoud is voor mij juist verloren gegaan 
in het proces door die verschillende rollen, terwijl voor mij 
daar wel de waarde heeft gezeten. Jij bent het geweten van 
YF. Jij bent degene die altijd oproept van: wat is hier nu YF 
aan? Of: wat doen we hier nu anders?”.

Caroline erkent dat zij de rol van het geweten in de 
vorm van reflectieve vragen in YF heeft ingebracht. Dit 
beaamt Menna. Ze vat het dilemma van Caroline samen:

“Jij worstelt met de vraag wanneer ben ik nu onder-
zoeker, beschouwer en/of deelnemer? En hoe ontrafel 
je die rollen in een participatief onderzoek, wat ook best 
lastig is, denk ik. De grote valkuil is: als je alles vanuit je 
onderzoeksvraag redeneert ben je geen deelnemer meer.” 
Caroline herkent deze mogelijke kloof en haar onge-
mak. Ze vult aan:

“Zeker sinds mijn val, misschien al eerder, voelde ik 
mij niet meer thuis bij YF. […] Ik voelde me al snel een 
 buiten-ding.”

Voor Menna was dit al wel duidelijk. Caroline illu-
streert haar gevoel aan de hand van haar positie in het 
bestuur: twee personen uit Woudrichem, twee personen 
uit Leidschendam, en zij als vijfde wiel uit  Amsterdam 
erbij.  Caroline vertelt, enigszins teleurgesteld:

“Er werden allerlei dingen buiten de overleggen om be-
sloten en al vrij rap dacht ik: ik loop er achter aan en heb 
nergens invloed op. Als jij niet met me meeging in de crea-
tiviteit, was er niemand. Mijn creatieve stem, en ik was niet 
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de enige daarin, verstomde, smolt weg, of ik heb mezelf 
weg laten gaan.” Menna vat deze frustratie van Caroline 
samen met een:

“…Jij als onderzoekende en participerende bestuurder 
en losgezongen identiteit tussen Woudrichem en Leid-
schendam.”

“Ik ben niet sterk genoeg geweest om hier een driehoek 
van te maken”, zucht Caroline. Ze tekent snel een pla-
tje met de drie rollen die zij heeft in de casus YF: de 
deel nemer, de onderzoeker en de bestuurder en ver-
volgt, en vervolgt stilletjes en al kijkend naar haar eigen 
 tekening:

“Heel veel mensen wilden het anders, maar het lukte ge-
woonweg niet…Verbazingwekkend.”

Er valt een stilte.
Het gesprek gaat vervolgens door over het vermin-

deren van de creatieve stem en het creatieve proces in 
de YF organisatie. Caroline suggereert dat dit kan zijn 
door mogelijk een gebrek aan erkenning of een gebrek 
aan samenwerking en op elkaar reageren of stapelen, 
juist op het creatieve vlak. Menna vraagt zich hardop af:

“Je hebt het wel gezegd, maar er is niet op doorgepakt […] 
de vraag is of we het wel hebben verstaan. Was de vraag: 
Caroline doen we dit voor jouw onderzoek of doen we dit 
voor de deelnemende Caroline als lid van de denktank? 
Want ook uit jouw handelen ontstond geen verbinding. Het 
bleef op eilandjes.” Caroline is even stil, en vraag zich 
hardop af of gebrek aan verbinding mogelijk aan haar 
toon heeft gelegen.

Menna vraagt door op een nieuw spoor:
“Ik ben nieuwsgierig of er oorzaak en gevolg is met je 

verschillende rollen. Stel dat je nooit aan je onderzoek was 
begonnen, had het dan anders gelopen?”

“Neen”, antwoordt Caroline heel stellig.
“En als je uitsluitend als onderzoeker had geobser-

veerd?”, probeert Menna nog een keer.
“Dan wel…”, reageert Caroline, meer aarzelend.
“Ik was tot aan mijn val helemaal niet bezig als onder-

zoeker. Ik dacht, ik neem het op en zie wel wat er uitkomt. 

En daardoor zat ik er te veel in [als participant; CvdL] in 
plaats van eruit [als observerende onderzoeker; CvdL]. 
Ik wilde te graag dat er iets uit kwam […] Als puur onder-
zoeker zou ik minder gaan duwen en ben ik meer een 
vlieg op de muur. Kijk ik puur naar het proces” redeneert 
 Caroline hardop.

Sinds haar valpartij heeft ze zich meer op afstand op-
gesteld, zegt ze, en kijkt ze meer vanuit het perspec-
tief van de onderzoeker. Zo ook bij de voorbereidingen 
van de strategiesessie. Menna vindt Caroline’s rol in de 
strategiesessie [Vignet 13; CvdL] juist een heel wezen-
lijke bijdrage voor YF. Zij constateert:

“Ik zou dat niet als rol van onderzoeker hebben 
 gemarkeerd.”

Caroline vindt dat zij in het YF proces meer onderzoe-
ker en minder deelnemer is geworden. Een deelnemer 
op enige afstand of een bestuurder voor de grote lijnen. 
De kracht of het venijn van de weerstand tijdens de 
strategiesessie, die ze van te voren niet had voorzien, 
heeft haar ook meer op afstand gezet, beseft ze.

“Dan doe je nog wel mee, maar geloof je er in feite niet 
meer in”, constateert Caroline uiteindelijk.

“Wanneer ben je gestopt met erin te geloven?” vraagt 
Menna door.

Na een lange stilte tekent Caroline een meanderende 
lijn, die op en neer gaat in de tijd. Net als haar emoties 
en geloof in YF. Het hebben van een eigen YF locatie was 
voor haar meer een droom van Jan en Menna, waarin 
zij meer toeschouwer was. Door het inbrengen van de 
locatie Leidschendam heeft ze, zeker in het begin, meer 
betrokkenheid en eigenaarschap ervaren. YF is voor 
haar meer een archipel van eilandjes, in plaats van een 
collectief, waarbij iedereen iets roept of vindt. Waar-
door bijvoorbeeld de grootse plannen van Jan nooit 
echt zijn geloofd, maar eerder gedoogd in YF. Dat vindt 
ze, achteraf, jammer. Uiteindelijk is ze blijven geloven 
in YF door de bijzondere mensen, de unieke cross-over-
experimenten en een mogelijke kans op succes, hoe dat 
er ook uit zou zien.
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Ten eerste onzekerheid, een emotie die bij mij als 
participatieve onderzoeker ontstaat doordat ik regel-
matig besef dat ik nooit het geheel kan (over)zien, 
bij betrokken ben of kan doorgronden. Als partici-
patieve onderzoeker ben ik ben me steeds bewust 
dat ik slechts delen of flarden van een geheel aan 
dynamieken en sociale processen kan waarnemen, 
en derhalve heb te leren omgaan met het verdragen 
van de onzekerheid en het slechts gedeeltelijk kun-
nen weten. Ik heb te vertrouwen op mijn intuïtie en 
het omgaan met emergente zaken. Gelijk het kunst-
werk waarmee ik ben gevallen (981 van Daniela 
Presta) dat met een knipoog (ondeugend spel) refe-
reert aan datgene dat niet op het doek zichtbaar is, 
maar juist onzichtbaar. De cijfers in de titel die sym-
bolisch naar een geheel verwijzen en naar de moge-
lijkheid om iets te zeggen zonder het te noemen en 
om een inval tot leven te brengen. Dit laatste heb ik 
iets te letterlijk opgevat (zie Vignet 2).

Ten tweede hebben een aantal van mijn emoties 
te maken met onmacht en/of mijn reactie op macht, 
als participatieve onderzoeker. De principes van 
zelforganiseren, waarop de denktank is gestoeld en 
die ik omarm, zijn gebaseerd op vrijheid, auto nomie 
en een soort van speels wisselende en collectief 
gedeelde macht of invloed op het proces. Deze prin-
cipes komen in de casus in gedrang doordat ‘vrijheid 
in moeten’ wordt omgezet (Vignet 17) en meer geba-
seerd lijkt op individuele macht en dominantie (door 
bezit, contacten, financiën, et cetera), collectieve 
structuren en afspraken oftewel de meer bedrijfs-
kundige principes van organiseren. Deze twee prin-
cipes interfereren met elkaar gedurende de casus 
en per situatie, waardoor ik als participatieve onder-
zoeker de spanning tussen macht en onmacht voel 
bij betrokkenen, en bij mijzelf. Soms heb ik invloed, 
bijvoorbeeld bij het aanbrengen van de locatie en 
contacten, het inzetten van  interventies en mijn 

selectie van de zeventien verhalen in dit boek. En 
regelmatig voel ik mij ook onmachtig en afhankelijk, 
bijvoorbeeld wanneer Menna en Jan al de beslissin-
gen hebben genomen en mijn inbreng is geredu-
ceerd tot bijvoorbeeld het opruimen van de tuin.

Een derde thema is voor mij het gevoel van er 
alleen voor staan (eenzaamheid), en erbij horen 
(inclusie) of niet (exclusie). Het anders denken, dat 
YF tot kunst wil verheffen, lijkt een continu thema 
tussen de betrokkenen. Het is namelijk lastig om tot 
een gezamenlijk spoor te komen. Zelfs het uiten van 
mijn verbazing over het hardnekkig terugkomend 
wij-zij-thema in de casus, zorgt voor een gevoel van 
exclusie omdat ik weinig support en begrip ervaar 
om dit thema in een overleg bespreekbaar te krijgen. 
Ik constateer dat het doen van onderzoek, ook al 
participeer je en heb je zowel een binnen als buiten-
positie, ook kan leiden tot gevoelens van exclusie en 
eenzaamheid.

De vraag is of je als participatieve onderzoeker 
de diverse spanningen en emoties kunt verdragen 
(containen) tijdens het onderzoek en (daardoor) 
verantwoord, geloofwaardig en betrouwbaar kunt 
blijven werken. Mijn eigen emoties spiegelen soms 
ook vergelijkbare thema’s in het onderzoeksveld, 
dus vraag ik mezelf regelmatig af: ‘van wie is nu deze 
spanning of emotie?’. Mijn uitdaging is te zorgen dat 
mijn eigen kennis, intuïtie en emoties raad gever 
zijn en blijven bij mijn vragen en interventies in het 
onderzoeksveld. Zoals het stellen van vragen als 
‘Wat is hier nu YF aan?’, ‘Wie beslist nu hier?’, ‘Wie is 
nu de YF kunstenaar?’, ‘Wanneer is YF succesvol?’. Het 
langdurig kunnen containen van de innerlijke span-
ningen, die onder meer gevolg zijn van de meerdere 
rollen van de participatieve onderzoeker in relatie 
tot de spanningen in het onderzoeksveld, draagt, 
mijns inziens, uiteindelijk bij aan meer  diepgaand en 
gelaagd onderzoek. Aan het meer zichtbaar maken 
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van het onzichtbare of onzegbare. Om vandaaruit 
een kloppend geheel te vormen. Net zoals met kunst.

3.8 Esthetische kennis en 
oordeelsvermogen van de 
onderzoeker

Sinds de cultural turn in organisatorisch onderzoek 
in Europa vanaf 1985 is naast een meer rationeel- 
cognitieve begrip van organisaties ook ruimte 
voor de esthetische dimensies, bewustzijn, kennis 
en begrip van organisatorische leven, organisatie 
onderzoek en de (corporealiteit van de zintuiglijke 
vermogens van de) onderzoeker. (Strati, 2009) Strati 
duidt esthetiek als de pathos van zintuiglijke kennis 
en esthetisch oordeel.57 In diverse literatuur (Strati, 
1999, 2000, 2009; De Monthoux, 2000; Linstead 
& Höpfl, 2000; Strati & De Monthoux, 2002; Car 
& Hancock, 2003; De Monthoux, 2004; Taylor & 
Hansen, 2005; Weggeman, Lammers, & Akkermans 
(2007); Barone & Eisner, 2012) wordt het belang 
benadrukt van aesthetics – persoonlijke informatie 
en emoties verkregen via de zintuigen, esthetische 
oordeel en esthetische kennis – die actoren én 
onderzoekers ontwikkelen in het onderzoeksveld. 
Aesthetics is (ook) relevante informatie voor onder-
zoek. Naast personen zijn geluid, licht, temperatuur 
en geur actieve actanten in een sociale, organisa-
torische realiteit. Het esthetisch door gronden van 
organisatorisch leven en van artistieke artefacten 
produceert primaire organisatorische kennis, aldus 
De Monthoux en Strati (2002), en is daarmee ver-
bonden aan de politiek en macht in organisaties.58 
Naast uitwisselbare cognitieve en logisch-rationele 
kennis ontwikkelt ieder persoon onbewuste, unieke, 
zintuiglijke kennis (tacit knowledge) dat beïnvloed 

is door zijn esthetisch oordelen. Het uitwisselen 
van deze kennis kan het beste verlopen via de dia-
loog, om te voorkomen dat de personen in debat 
en dichotomieën raken (mooi of lelijk; goed of fout, 
succes of mislukking). De onderzoeker is door het 
participeren actief betrokken bij het esthetische pro-
ces waardoor de organisatorische discours sociaal is 
geconstrueerd.

Strati (2000) noemt esthetiek de lijm die de 
organisatie bij elkaar houdt, en dan doelt hij niet 
op de zichtbare fysieke ruimte, maar juist het 
onzichtbare. (2000, p. 29) Hij onderscheidt acht 
esthetische criteria voor de onderzoeker om een 
organisatie te duiden: de schoonheid, het sublieme, 
het lelijke, het komische, het gracieuze, het pitto-
reske, het tragische en het heilige.59 (2000, p. 19-25) 
Dit esthetisch onderzoeken levert rijke, ongewone 
en subjectieve kwalitatieve gegevens door een meer 
empathische, gefragmenteerde en pluralistische 
– dan traditioneel causale – manier van doorgron-
den van sociale processen. In meer recent onder-
zoek onderscheidt Strati (2009) vier benaderingen 
voor het onderzoeken van organisatorische esthe-
tiek (archeologische, empathisch logische, esthetische 
en artistieke) waarbij de onderzoeker artistieke en 
zintuiglijke gevoeligheid mixt met cognitieve rati-
onaliteit en meer uitgaat van spelen (playfulness), 
improvisatie, gevoel voor de onderzoekservaring 
en onderscheidt tussen prestatie en proces. (2009, 
p. 236) De onderzoeker leunt op zijn eigen zintuig-
lijke, emotionele ervaringen, reflecties en kennis. 
Dit betekent dat de onderzoeker naast goede rati-
onele en relationele vaardigheden ook zijn esthe-
tisch zintuiglijke vermogens inzet en oog heeft voor 
‘aesthetics’ als data. Dat hij zichzelf als instrument 
inzet. Wat ziet en voelt de onderzoeker wanneer hij 
een organisatie of gebouw instapt? Wat voor geur, 
lucht en atmosfeer hangt er? Wat hoort hij tussen 
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de regels door in een gesprek of overleg? Wat mist 
hij in relatie tot het totaalplaatje? Welke vormen van 
representaties zijn er?60 Gevoelens van blijdschap, 
afgunst of zelfs walging (Pelzer, 2002) zijn ‘aesthe-
tics’ in organisatorisch leven. Gevoelens die onver-
wachts opkomen, intens (lichamelijk, emotioneel) 
zijn en de participant en onderzoeker diep kunnen 
raken. Zaken waarover men vaak moeizaam spreekt 
in organisaties of die men snel wil harmoniseren. 
(Strati, 2000) Smaak, stijl, passie, gevoel en kunst-
zinnigheid geven relevante informatie over proces-
sen, al is het ambigue, chaotisch en fragmentarisch 
van aard. Een esthetisch oordeel is tenslotte vaak 
persoonlijk, situationeel en cultureel beïnvloed. 
(Strati, 1999, p. 192)

Taylor (2002) benadrukt nog een ander pro-
bleem voor een onderzoeker bij het doen van onder-
zoek doen naar esthetiek en organisaties, namelijk 
‘esthetische stomheid’ (aesthetic muteness) in orga-
nisatorische settings. Esthetiek heeft meestal geen 
stem in het dagelijks leven van een organisatie. Er 
wordt gewoon niet over gesproken. Er is vaak ook 
geen taal beschikbaar, ook al zijn de esthetische 
ervaringen er wel. Soms weet je wel hoe je iets 
moet doen, maar kan je niet uitleggen wat je doet. 
Of voel je je beroerd of blij, maar kan je niet uit-
leggen waarom. Woorden schieten tekort om deze 
ervaring te beschrijven of een gevoel te herkaderen 
in een denken. Zoals bijvoorbeeld het thema wal-
ging in organisaties; een spontaan, soms extreem 
gevoel waarover vaak niet wordt gesproken, maar 
wat wel veel inzicht over een organisatie creëert. 
(Pelzer, 2002) Taylor stelt dat esthetische stomheid 
mogelijk veroorzaakt kan worden doordat estheti-
sche ervaringen een bedreiging kunnen zijn voor de 
(vermeende) harmonie, efficiëntie en beelden van 
macht en effectiviteit. (2002, p. 821) Met als gevolg 
esthetische amnesie en stress. Daarnaast zijn er 

vaak geen sancties tegen lelijkheid in organisaties. 
De onderzoeker heeft echter taal nodig, die hij kan 
gebruiken. Esthetische ervaringen (van zichzelf, van 
de actoren) worden meestal vertaald in woorden, 
waarbij de vertaling afhankelijk is van de estheti-
sche gevoeligheid van de onderzoeker. Esthetische 
ervaringen en kennis, hebben echter geen verklaring 
nodig in expliciete kennis, aldus Taylor, en zouden 
onzegbaar kunnen blijven of in beeldtaal kunnen 
worden uitgedrukt. Esthetische kennis is meer een 
aanvullende kennis, naast intellectuele kennis; het 
gaat zelfs vooraf aan intellectuele processen, omdat 
het gebaseerd is op zintuiglijke perceptie en zintuig-
lijk esthetisch oordelen, door ons lichaam aange-
geven. (2002, p. 762) Kennis die je maar beter niet 
kunt ontkennen, aldus Taylor.

Als participatieve onderzoeker ben ik mij gedu-
rende het onderzoeksproces bewust van mijn esthe-
tische sensitiviteit, emoties en oordelen in relatie 
tot de processen en contexten in de casus. Als ook 
van die van de participanten en andere actanten, 
zoals Strati en De Monthoux (2002) dit duiden. 
Mijn esthetische sensitiviteit en kennis neem ik als 
onderzoeker dan ook mee bij het duiden van de ver-
halen door gebruik te maken van de categorieën die 
Strati (2000) onderscheidt.

In de context (de twee locaties) speelt met 
name schoonheid een hoofdrol, naast het 
sublieme, het lelijke en het heilige. Zo word ik in 
het monumentale huis in Woudrichem al vanaf de 
entree letterlijk omarmd door de kunst en nieuwe 
aanwinsten in de collectie en de bijzondere wijze 
waarop het wordt tentoongesteld. In het kerkge-
bouw in Leidschendam valt vanaf de eerst stap mij 
direct de overheersende kerkelijke geur, sfeer en 
temperatuur op, die mij herinnert aan mijn katho-
lieke opvoeding. De grote schaal koffiebonen bij 
de ingang helpt niet om deze heilige geur tegen te 
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houden. Dit verklaart weer mijn versnelde pas door 
de donkere, verlaagde ingang om weer snel in de 
hoge, lichte en ronde ruimte te komen. De gigan-
tische glas-in-lood ramen aan de zuidelijke zijde 
zorgen voor een subliem en continu veranderend, 
spiritueel lichtspel met bijzondere effecten op de 
ruimte en de kunst. Dit cross-overspel – tussen 
licht, ruimte, kunst, muziek, mensen – maakt me 
iedere keer dat ik er ben weer blij en stil. Opvallend 
is hoe de compositie van ruimte, licht en kunst 
meerdere bezoekers en participanten raken en 
hoeveel foto’s er worden genomen. Opvallend 
is ook de aanwezigheid (presence) van de grote, 
imposante kunstwerken in de ruimte die fungeren 
als een extra speler of actant tijdens de overleggen. 
Door de esthetische en artistieke ruimte (architec-
tuur, kunst, context, exposities) heb ik als partici-
patieve onderzoeker een palet aan emoties, kennis 
en esthetische oordelen ontwikkeld gedurende het 
onderzoeken.

De verhalen in de casus tonen ook het schone, 
lelijke, tragische of komische in de sociale dyna-
mieken en cross-overevenementen in de casus. 
Het bestuderen van deze aspecten draagt ook bij 
aan de ontwikkeling van mijn esthetische sensi-
tiviteit en kennis. Zoals de blijdschap en   schwung, 
wanneer we iets bijzonders bedenken en uitvoeren 
of gewoon iets willen vieren (zie Hoofdstuk vier). 
Maar ook de lelijkheid en emotionele pijn (angst, 
walging) door vertoon van macht, frustratie of arro-
gantie in een overleg. Voelbaar en zichtbaar is de 
fysieke pijn, grijze gemoed en afstand, veroorzaakt 
door mijn onfortuinlijke val met een YF kunstwerk 
(zie Vignet 2). Een dergelijk palet aan emoties speelt 
bij mij, en bij de andere actoren (zie ook Hoofdstuk 
vijf en zes). Deze esthetische, zintuiglijke kennis en 
gevoelens helpen mij bij het verdiepend doorgron-
den van de sociale processen.

3.9  Reflectie op methodologie

Ben ik mij anders gaan gedragen sinds ik ook onder-
zoeker ben geworden? Ben ik voldoende geloof-
waardig als onderzoeker, ook al spelen mijn intuïtie 
en emoties een rol bij mijn keuzen, beschrijvingen 
en analyses? Neem ik tijdens het participeren vol-
doende afstand in acht om op betrouwbare wijze 
het verhaal van YF te vertellen? Ben ik voldoende 
betrokken én neutraal om de gebeurtenissen op 
een natuurlijke wijze te beschrijven, zonder dat ik de 
drama – die er altijd is – ga problematiseren?

Mijn zorg is dat door de lange onderzoeksperi-
ode, die past bij een longitudinale gevalsonderzoek, 
mijn aandacht, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid 
kan verslappen als participatieve onderzoeker. Het 
vergaren van gegevens kan ik door omstandigheden 
niet altijd even zorgvuldig of consequent uitvoeren 
zoals ik zou willen. Het verwerken van de grote hoe-
veelheid gegevens – zoals het uittypen van de opna-
mes van twee of drie uur bijeenkomsten met tien, 
soms vijftien personen – kan door al het monniken-
werk onzorgvuldigheden bevatten. Het uitwerken 
en analyseren kost relatief veel tijd, waardoor het 
lastiger is om de emoties, die aanwezig zijn in situ, 
achteraf (na verloop van tijd) nog goed te beschrij-
ven. Door incidenten of omstandigheden – ziekte, 
valpartij, familieomstandigheden, werk – ben ik als 
onderzoeker niet bij alle overleggen aanwezig en 
heb daardoor dus gaten in mijn informatie. Dit zijn 
voor mij allemaal risico’s die ik leer te accepteren, 
gaande het onderzoeksproces. Mijns inziens zijn 
dergelijke omissies te beschouwen als een natuur-
lijk facet van participatief onderzoeken. Daarbij 
zijn de overige participanten ook door de tijd heen 
meer of minder (of zelfs niet meer) aanwezig door 
persoonlijke omstandigheden. Dit langdurig onder-
zoek is breed, open en vol onzekerheden van start 
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gegaan (zie Vignet 4). De onderzoeksmethodolo-
gie, onderzoeksvraag, onderzoeker en onderzoch-
ten of medeonderzoekers hebben zich gaandeweg 
gevoegd in een gemeenschappelijk onderzoeksveld, 
waarvan de meeste participanten, mijns inziens, al 
vrij snel niet meer bewust zijn. Een iteratief proces 
tussen het wie en wat en hun wisselende samen-
hang (Maas, 2009), tussen praktijk en (zoeken van 
passende) literatuur, tussen beschrijven en verkla-
ren. Kortom, het doen van langdurig participatief 
onderzoek neemt nu eenmaal risico’s met zich mee 
die niet ten koste hoeven te gaan van de geloof-
waardigheid en betrouwbaarheid van onderzoeker 
of onderzoek.

Als participatieve onderzoeker ben ik me vanaf 
het begin bewust geweest van de invloed van mijn 
participeren op het proces van observeren, en 
andersom. Het belangrijkste verschil tussen een 
gevalsstudie en een experiment is dat de onderzoeker 
in een gevalsstudie meer werkt vanuit observatie en 
bij een experiment vanuit manipulatie gedrag direct 
en systematisch kan beïnvloeden, aldus Yin (2014). 
Het toegang hebben in situ, in de natuurlijke habitat 
van de casus geeft mij een rijkdom aan natuurlijke 
gegevens en inzichten (naturally-occurring data) die 
ik niet anders zou kunnen verkrijgen. Tegelijkertijd 
beïnvloed ik de onderzoekssetting door mijn pro-
cesinterventies (manufactured data). Bijvoorbeeld 
door het aanreiken van een geschikte locatie of de 
invloed als bestuurslid bij de begin- en eindbeslis-
sing. Hoe manipulatief of ethisch ben ik als partici-
patieve onderzoeker omgegaan met mijn belangen 
en invloed? Heb ik met mijn interventies de casus 
direct, precies en systematisch beïnvloed? (Yin, 2014) 
Terugkijkend zeg ik: ja, ik heb de casus beïnvloed. 
Toch geloof ik dat de processen op hoofdlijnen ver-
gelijkbaar zouden verlopen als ik alleen participant 
zou zijn. Dit baseer ik op mijn inschatting van de 

kracht en persoonlijkheden van de diverse partici-
panten (zie Vignet 5). Tegelijkertijd wil ik de invloed 
van mijn rol als onderzoeker (met literatuur, super-
visie, onderzoeksvragen) ook niet onderschatten. 
Zoals eerder aangegeven, ben ik mij bewust van het 
effect van mijn meervoudige rollen, de spanningen 
en emoties en mogelijke belangen verstrengelingen 
daarvan op anderen en mezelf. Ik ben mij bewust 
dat het nodig is als participatieve onderzoeker om 
zelf ook regelmatig een tussenruimte te creëren. 
Door bijvoorbeeld afstand te nemen, een pauze in 
te lassen of te beeldhouwen – het thema inter-esse 
beeldend te onderzoeken – pak ik ruimte en creëer 
ik overzicht. De val met de kunst lijkt dan ook, in 
retroperspectief, pijnlijk maar goed getimed (zie 
Vignet 2). Daarnaast helpen de meta-gesprekken 
over het onderzoeksveld – met mijn promotoren, 
derden, betrokkenen – om naar het grotere geheel 
te kijken. Om te zien of het geheel klopt, of niet. 
Zoals ook een kunstenaar afstand nodig heeft om 
zijn werk pas echt te kunnen zien. Ik constateer dat 
het risico van invloed (manipulatie) afweegt tegen 
de mogelijkheid om meer rijkdom aan gegevens 
te verzamelen. En dat het van belang is voor een 
participatieve onderzoeker om op tijd en regelmatig 
afstand te nemen en diverse tussenruimten te creë-
ren (tussen in en uit onderzoek zijn), om daarna of 
juist daardoor weer beter te kunnen zien.

Gergen et al. (2015) spreken over de belofte van 
kwalitatief onderzoek. Door kennis te beschouwen 
als een sociale constructie draagt het bij aan prak-
tijk gedragen hermeneutische inzichten, verhoogt 
het cultureel begrip en inclusie van minderheden, 
nodigt het uit tot interdisciplinaire samenwerking 
(collaboration) en tot gezamenlijke kennis (“knowing 
with others in addition to about them”) en uiteinde-
lijk tot het verbeteren van de communicatie in de 
samenleving en de hele wereld. (2015, p. 1) No less, 
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voeg ik direct toe. Ik ben tijdens mijn onderzoek 
echter niet bezig met Gergens ideële belofte of geef 
mij niet de opdracht om via dit onderzoek bij te dra-
gen aan een meer verdraagzame wereld. Sterker, ik 
heb moeite met zijn ideële belofte. Tenslotte betreft 
dit kwalitatief onderzoek slechts één enkelvoudige, 
longitudinale gevalsstudie, die sociale dynamiek en 
esthetiek in een georganiseerd verband analyseert. 
Ik constateer dat de analyses en conclusies uit dit 
onderzoek niet generaliseerbaar zijn. Hoogstens 
zijn ze natuurlijk generaliseerbaar of geloofwaardig, 
doordat ze resoneren met de empirische tacit ken-
nis en ervaringen van de lezer. (Fine et al., 2008, 
p. 613) Mogelijk kan de wereld een stukje beter of 
mooier worden door het delen van mijn inzichten 
uit dit onderzoek naar het organiseren van   schwung, 
tussenruimten en organisaties-als-kunst, zoals De 
Monthoux het mooi verwoordt. (2013, p. 146)

Dit kwalitatieve onderzoek heeft mij de ogen 
geopend voor het (on)zichtbare en (on)zegbare 
van esthetische kennis (aesthetics), zoals expres-
sies, emoties, zintuiglijke ervaringen, esthetische 
oordelen. Ik vrees echter dat sommige esthetische 
ervaringen door de beperkingen van mijn taal en 
schrijfkwaliteiten onzichtbaar (mute) blijven voor 
de lezer. Een analyse of foto van een ervaring of 
kunstwerk geven de lezer nu eenmaal een andere 
beleving dan de daadwerkelijke ervaring, zoals het 
fysiek vastpakken van een kunstwerk – wat kan en 
mag bij YF – en ik mis het poëtische vermogen 
om deze beperking op te heffen. Kwalitatief onder-
zoek richt zich ook op deze zintuiglijke, esthetische 

laag. (Strati & De Monthoux, 2002; Gergen, 2015) 
Dit kwalitatief onderzoek, met haar esthetische 
opdracht, in het bijzonder. De kwaliteit van het 
onderzoek is daarmee afhankelijk van de estheti-
sche ervaring en sensibiliteit van de onderzoeker 
om deze  esthetische laag of lading goed over te 
brengen, op welke  creatieve manier dan ook. (Strati 
& De Monthoux, 2002) Het is voor mij dan ook 
een spannende uitdaging deze ‘(on)zegbare en (on)
zichtbare’ esthetische laag mee te nemen binnen 
de mogelijkheden van wetenschappelijk onder-
zoek. Hiertoe maak ik gebruik van verhalen,  figuren 
en foto’s (van gebeurtenissen, YF kunstwerken, 
mijn eigen beelden) en een bewuste vormgeving 
van dit boek. Ik constateer dat dit onderzoek ook 
gaat over de spanning tussen persoonlijke kennis, 
stijl en smaak dat niet vertaalbaar is in expliciete, 
generieke kennis. Tussen subjectiviteit en objecti-
viteit, vergelijkbaar met het betoog van Kant over 
de antinomie van de smaak. (zie Hoofdstuk een). 
Tussen onderzoek doen vanuit nieuwsgierigheid, 
respect, inclusie en cross-over naast de sterk tradi-
tionele onderzoekskracht van controle en exclusie. 
“With curiosity comes respect and cross-fertilization”. 
(Gergen et al., 2015, p. 6-7)

Mijn onderzoek begint in het volgende hoofd-
stuk met de vraag, door De Monthoux (2004) inge-
geven: hoe kan een groep bevlogen mensen met 
een esthetisch ideaal zich ontwikkelen tot een artis-
tieke of esthetische cross-overorganisatie? Hoe kan 
je cross-over met kunst zo organiseren dat het ook 
werkt? Dat er   schwung ontstaat?
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Dit crèmekleurige bouwwerk of huis, gemaakt van Euville en gebouwd op elegante, hoge 
pilaren, lijkt één geheel. In het bovenste deel is de dunne breuklijn amper zichtbaar. In dit 
deel, met een ‘los dak’, bevindt zich een verborgen, vierkante binnenruimte. Hierin ligt, heel 
beschermd, een kruis. Donker, glanzend, gelijkzijdig (Belgisch hardsteen). Een Verborgen 
verbinding (2011). De kern is nooit het ego maar altijd het innerlijk.
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“Ik zeg u: om een dansende ster te kunnen baren, 

moet je nog chaos in je hebben. Ik zeg u, u hebt nog 

chaos in u. O wee! De tijd komt dat de mens geen 

dansende ster meer kan baren. O wee!”

Nietzsche (uit: Zo sprak Zarathoestra 1885)
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Esthetische schwung 
laat kunst werken,
Culturele esthetiek

4
Hoe ga je zelf een avontuur voor de geest aan? 
Wanneer YF het risico neemt om een tweejarig huur-
contract af te sluiten voor een bijzondere locatie, 
begint voor YF een uitdagend proces. Het gevoel van 
‘alles is mogelijk’ – vergelijkbaar met een blanco can-
vas of ruwe steen – geeft de spreekwoordelijke vleu-
gels. De cross-over tussen het bijzondere gebouw en 
de YF kunst leidt tot een verblindende verliefdheid 
en enthousiasme bij alle betrokkenen. De samenwer-
king betekent het gezamenlijk ontwikkelen van een 
manier van organiseren om de idealen handen en 
voeten te geven. Vele handen en nieuwsgierige gees-
ten maken het werk licht bij het op- en inruimen van 
de locatie. Al snel is er een eerste, gezamenlijk inrich-
tingsexperiment rondom het thema De kleur van de 
crisis. Het samen (onder)zoeken van nieuwe combi-
naties tussen de abstracte YF kunst en die toch wel 
heel rode, blauwe en groene wanden van het gebouw 
leidt tot bijzondere esthetische ervaringen, een geza-
menlijk verhaal, betrokkenheid en   schwung.

Spel en   schwung kunnen kunst laten werken. In 
dit hoofdstuk over culturele esthetiek staan de spe-
lende mens, speelruimte en de esthetisch, culturele 
ontwikkeling van mens en samenleving centraal. 
Schiller (1795/2009) stelt dat de mens pas écht 
mens kan zijn, wanneer hij vrij kan spelen zonder 
zich te laten domineren door een van zijn oer driften 
(materialisme, moralisme). Kunst en esthetiek 

 kunnen goed als een agogisch middel of gids funge-
ren bij dit spelen en ontwikkelen tot een compleet, 
ideaal mens. Waarbij ideaal staat voor waarden als 
harmonieus, gebalanceerd, mooi en verdraagzaam. 
Van der Velde (2011) ziet een ont-beeldende dialoog 
– dat wil zeggen zonder vastzettende beelden – over 
kunst en schoonheid als belangrijk middel om ver-
draagzaamheid, respect en vernieuwend denken te 
ontwikkelen. De Monthoux (2004) vraagt zich af hoe 
je speeldrift en   schwung kunt managen? Met behulp 
van deze literatuur onderzoek ik in dit hoofdstuk de 
vraag: wat voor organiseren laat de (YF) kunst vol 
  schwung werken en als zodanig bijdragen aan de cul-
turele esthetische ontwikkeling?

Met vier verhalen uit de casus YF laat ik zien dat 
YF in staat is te spelen met   schwung: Met   schwung 
van start (februari 2012), De eerste YF experimenten 
(juli 2012), YF als roze katalysator (maart 2013) en 
Schwung met externen (Ikebana, september 2013; 
kunstconcert, januari 2014). De bevlogenheid is 
voelbaar bij de betrokkenen (organisatoren, kun-
stenaars, publiek) en YF is zichtbaar in haar rol als 
kunstenaar-als-organisator. Vervolgens geef ik een 
theoretisch kader met een selectie van relevante 
concepten (Schiller, Van der Velde, De Monthoux), 
gevolgd door een duiding van de praktijk aan de 
hand van de literatuur. Ik eindig dit hoofdstuk met 
een reflectie op   schwung en culturele esthetiek.
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Denktank bijeenkomst in Woudrichem, februari 2012. 
Het is koud en winderig buiten, maar binnen lijkt het wel 
lente. Naast Jan en Menna zijn Piet, Jaap, Frans, Ger 
en Caroline aanwezig. Tijdens de vorige bijeenkomst in 
januari, heeft Jan nog overlegd met de denktank, wat te 
doen met de situatie in Leidschendam omdat het hele 
proces stil lijkt te liggen. Direct na die bijeenkomst 
heeft Caroline een mail gestuurd aan Guido om het pro-
ces te versnellen en heeft Jan een brief gestuurd aan 
de parochie met een heel aantrekkelijk aanbod om de 
locatie te huren. Als de parochie groen licht geeft, gaan 
de processen in een stroom versnelling: contract teke-
nen, stichting oprichten, bestuur samenstellen, eerste 
praktische inrichtingsafspraken, eerste werkoverleg, 
kennismaken met betrokkenen uit Leidschendam, 
et  cetera. De weg naar Leidschendam is nu geopend 
voor YF.

“We zijn écht op een gedenkwaardig moment”, begint 
Jan de denktank bijeenkomst in februari terwijl hij ie-
dereen een glas champagne aanbiedt. Jan is meer dan 
blij. Hij is euforisch. En ongeduldig. Hij wil direct aan de 
slag en de wereld veroveren met YF, nu er eindelijk een 
geschikte ruimte is gevonden, in Leidschendam. “We 
krijgen eindelijk de kans om te demonstreren dat wat we 
zeggen ook waar is. En of we het waar kunnen maken. We 
hebben dus twee jaar of zo om het te bewijzen. Dit is echt 
fijn! Dit is nog beter als…” Frans vult hem aan met een 

grap. Iedereen lacht uitbundig en Jan slaat van plezier 
op tafel. Hij vervolgt, op een beetje formele toon:

“Opnieuw, dames en heren, wij vieren hier vanavond 
het feit dat we in een ongeluk gestort zijn, en in twee jaar 
moeten bewijzen dat we iets kúnnen. Al wat we beweerd 
hebben in de afgelopen jaren. En dat is heel veel!” Hij 
wijst naar een document op tafel en beschrijft in grote 
sprongen dat de YF kunst – zijn kunst – in een cross-
over centrum komt:

“Wat eigenlijk een museum is, wat we voortdurend pro-
beren te verbergen, want op het moment dat we museum 
zeggen hebben we allemaal een verkeerd idee.” Jan ziet 
allerlei verbindingen met wetenschap, educatie, onder-
nemerschap en besturen en vindt dat YF “verschrikkelijk 
belangrijk is voor de samenleving!”

Op de standaard agenda van de YF denktank staan, 
zoals gewoonlijk, veel onderwerpen. Deze keer is extra 
dik gedrukt: Opening + waarschijnlijk enige punt deze keer: 
 Doorbraak Leidschendam. Ondanks de aanwezigheid 
van een agenda gaan de gesprekken van de denktank 
meestal alle kanten op. Frans benoemt dit patroon, aan 
het einde van deze sessie, al grappend: “Gevoelens van 
nuttigheid kunnen blokkerend werken.” Hij refereert naar 
het begin van de denktank-periode waarin de leden 
“behoorlijk concrete dingen hebben gedaan” versus deze 
tijd waarin de meeste bijeenkomsten de intentie hebben 
om “niets op te leveren en er uiteindelijk toch iets zinnigs 
ontstaat.” Het gesprek gaat al snel over de schoonheid 
van de nieuwe  locatie in Leidschendam en de cross-over 
tussen de YF kunst en deze unieke locatie. Een aantal 
denktankleden is al op de nieuwe locatie geweest. Jaap 
roept enthousiast:

“Het is een práchtig gebouw. Het lijkt wel of het gebouw 
voor YF is gebouwd!” Menna zoekt naar woorden om 
de schoonheid van de locatie en de voor haar perfecte 
match met de YF kunst te beschrijven:

“De eerste keer… een groepje zat al te praten… Ik hoorde 
ze… Prachtige klanken in het gebouw... Ik loop door het ge-
bouw, de achterkant, de hoek om… en ik had al zo’n  beetje 
tien keer ingericht… een prachtig gebouw, inderdaad… 

CASUS  Vier verhalen over  schwung  
als modus operandi
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 alsof het voor YF gemaakt is.” Ze raakt er niet over uit 
gesproken, en gaat enthousiast verder:

“Deze ruimte… de grootheid ervan… het is een in-
drukwekkende ruimte. Hij is vooral mooi. Uit zichzelf al 
 religieus. Ik denk dat het bijna religieuzer voelt als toen het 
nog kerk was... dat dwingt je tot reflectie, kijken, en verstil-
ling. Zeker in combinatie met muziek.” Het gesprek gaat 
door over de ruimte, de grootsheid, de diverse mogelijk-
heden, en de stemming stijgt. Alle museale onmogelijk-
heden, zoals de ronde muren in de felle kleuren rood, 
blauw en groen, de hoge pastel glas-in-lood ramen die 
ieder moment van de dag voor een andere lichtshow 
zorgen in de ruimte, worden snel omgedacht tot voor-
delen voor YF. Piet, de nuchtere techneut, vraagt of de 
ruimte wel verantwoord verlicht is, waarop Menna, de 
curator, heel vrolijk antwoordt:

“Neen, helemaal niet. Maar het is práchtig licht in het 
gebouw.” Piet begrijpt het niet, en vraagt door:

“Heb je last van de zon? Kunnen de schilderijen wel te-
gen al dat licht?” Daarop antwoordt Jan:

“Neen, maar dat dondert niet. We nemen het risico dat 
geen enkel museum en geen enkele bezitter van een col-
lectie doet. Wij vinden dus dat de kunst er is om gebruikt te 
worden, interactief, en gezien te worden. En we nemen het 
risico op de koop toe, dat het slecht uit kan komen!” Piet 
blijft doorvragen over verbleking van de verf, waarop 
Menna rustig antwoordt dat zo’n proces wel mee zal 
vallen. Ze voegt toe:

“We hebben wel eens gezegd, de kunstenaar heeft het 
niet gemaakt om te eindigen in de opslagplaats. Jan heeft 
het niet gekocht om te eindigen in de opslagplaats van de 
verzamelaar.”

De risico’s worden bijna blindelings omgezet in kan-
sen. De verliefdheid op de lang gezochte match tussen 
de droom van YF en een concreet en passend gebouw, 
geeft de groep vleugels, in ieder geval Jan en Menna. 
Het lijkt wel alsof de liefde ook blind maakt. Wie dan 
leeft, die dan zorgt, klinkt tussen de regels door. Frans 
is overtuigd dat naast de exposities de context waarin 
je naar iets kijkt of luistert heel bepalend is voor hoe je 
het geheel ervaart. Hij vermoedt spannende mogelijk-

heden in de locatie in Leidschendam, ook al heeft hij het 
nog niet gezien:

“Zelfs als je zou willen moet je er niets aan verande-
ren en moet je kijken wat je er mee kunt.” Hij vergelijkt 
het met een opera, waarnaar hij onlangs nog ademloos 
heeft zitten kijken en grapt dat de muziek van Stravins-
ky hem “geen moment heeft gestoord” gedurende het 
hele spektakel. In  de denktank ontstaat een dialoog 
over de bewuste en vooral ook onbewuste invloed van 
de context of architectuur op de bezoeker in de nieu-
we locatie, zonder dat deze zelfs enig kunstwerk heeft 
bekeken. Jan voegt toe dat hij ruimte beschouwt “[…] 
als iets afnemen van die enorme ruimte die er eindeloos 
is. Architectuur is niets anders dan een klein stukje voor 
jezelf maken.” Hij citeert hiermee Marck Verstockt, 
een Belgisch beeldend kunstenaar uit zijn collectie, 
die onderscheid maakt tussen de ruimte die het beeld 
inneemt en de ruimte ‘omheen het beeld’. Menna, en-
thousiast over dit nieuwe inzicht, voegt toe:

“Onbewust ben je bewust van de ruimte om het beeld 
heen. Die bepaalt namelijk hoe je kijkt. Niet het beeld zelf, 
maar de ruimte omheen het beeld.”

“Wat is jouw droom om daar bijvoorbeeld te gaan 
doen?”, vraagt Caroline op een gegeven moment aan de 
denktank leden en kijkt iedereen aan. Na wat geaarzel, 
komen de eerste ideeën naar boven. De meesten lijken 
gegoten in een of andere vorm van een workshop, als 
een soort oervorm. Al snel wordt de behoefte duidelijk 
om verbindingen te maken en te kruisbestuiven tussen 
muziek, kunst en wetenschap. Een herkenbaar patroon 
in de denktank is dat concrete ideeën weer snel worden 
vervangen door een abstracte dialoog over compositie, 
ruimte, dimensionaliteit, restvormen, vervreemding, 
kijken op diverse afstanden en andere zaken over dia-
logisch kijken. Caroline vraagt op een gegeven moment 
concreet aan Piet:

“Wil je meehelpen met het organiseren?” Hij aarzelt en 
vraagt dan door wat hij dan zou moeten doen. Hoewel 
nog impliciet en onuitgesproken, wordt duidelijk dat 
sommige leden van de denktank vrijdenkers blijven in 
de denktank en andere leden soms, wanneer het hun 
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uitkomt, vrijwilliger op de locatie in Leidschendam. 
Vrijblijvend dan. Later in het gesprek komt Caroline 
nogmaals terug op het risico dat het werk In Leidschen-
dam te veel op een beperkt aantal schouders zal komen 
te liggen en vraagt zich af:

“Hoe zorgen we ervoor dat we nog wel plezier hebben in 
wat we doen?”

Menna voorziet geen problemen, ze wil gewoon aan 
de slag:

“Gewoon doen…Om met Errit te spreken: in het handelen 
druk je het uit.”

Jan blijft euforisch:
“We hoeven er alleen maar een project van te maken en 

dan gebeurt het. En dan kunnen we als project nog bést 
mislukken. Ik heb getekend voor 25.000 euro. Desnoods 
verkoop ik een aantal dingen en dan is het gedekt. We gaan 
het doen en er een succes van maken, daar ben ik absoluut 
van overtuigd. Dat is betrekkelijk eenvoudig, maar heel 
veel werk. En als we dat gezámenlijk doen, zijn we niet te 
stoppen. Het is een uníeke combinatie van mensen. Als jul-
lie me willen helpen, dan gaan we het gewoon voor elkaar 
brengen […] bij iets wat van groot belang blijkt te zijn. Wat 
misschíen wel van groot belang is voor Nederland. Ik kan 
het niet minder zeggen. Ik ga jullie helemaal gek maken, 
want het wordt één groot succes. En daar gaan we allemaal 
geweldig van genieten. Ik ben 83 en ik ga op tijd dood en 
daar gaan jullie geweldig van profiteren!”

De sfeer in deze denktank bijeenkomst is positief en 
vol   schwung: een combinatie van winnen geeft vleugels 
en liefde maakt blind. Veel lijkt nu mogelijk, en ruimte 
voor kritiek of pragmatiek is er niet. Jan ziet eindelijk 
zijn droom in vervulling gaan: zijn collectie krijgt pu-
bliek. En Menna? Die kan als curator helemaal los op 
nieuwe exposities in de unieke ruimte. De overige leden 
van de denktank zijn nog niet zover met hun dromen.

VIGNET 7

De eerste YF experimenten62

Op 1 juli 2012, een paar maanden na de intrek in het ge-
bouw, vinden de eerste twee experimenten plaats voor 
groot publiek: het Haal- en Brengeilanden (een remake 
van een eerder YF experiment) en In-de-veiling-nemen, 
een veiling van de kunstwerken van het project Gene-
sis2 (een remake van het kunstwerk de Genesis van de 
Vorm van Marck Verstockt (1982), een kunstwerk uit de 
YF collectie). Met name Menna en Caroline bedenken 
en organiseren de twee experimenten. Dit gebeurt in 
eerste instantie buiten de formele overleggen om – let-
terlijk buiten, in de tuin – na initiële weerstand in met 
name de doetank: mensen vinden het idee te vaag, de 
uitnodiging onduidelijk (‘We nemen je in de veiling met de 
Genesis van de Vorm’. Er vindt een veiling plaats van ‘één 
vraag die tot vele antwoorden leidt’) en er is vooraf zorg 
over een tekort aan inkomsten. Uiteindelijk werken de 
meeste vrijwilligers actief mee aan de voorbereidingen 
en de dag zelf. Dit verhaal geeft een impressie van de 
twee experimenten en een reflectie op de gebeurtenis-
sen en de organisatie er om heen.

Leidschendam, 1 juli 2012. Het is een zonnige, zomerse 
dag en al vroeg is de vaste groep vrijwilligers in de weer 
om de ruimte in te richten voor de twee experimenten. 
De dagen ervoor is hard gewerkt om de ruimte, de tuin 
en zelfs het stoepje schoon te maken. Menna heeft de 
leiding en geeft aan waar wat komt te staan. Zij heeft 
ook de meeste praktische zaken grondig voorbereid. 
Zij heeft ervaring met het eerste experiment dat zij ook 
al eens eerder uitgevoerd heeft met YF, en ze heeft de 
contacten met de kunstenaars voor Genesis 2, het twee-
de experiment.

Het experiment Haal- en Brengeilanden bestaat uit vijf 
grote, vierkante industriële tafels, die verspreid staan 
in de grote YF ruimte. Op iedere tafel liggen weer acht 
kleine kunstwerkjes. Vrijwilligers van YF, die van te 
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 voren gebriefd zijn, gaan met het rondwandelende pu-
bliek in gesprek over een mogelijke ruilrelatie: wanneer 
ben je bereid een kunstwerk mee te nemen in ruil voor 
een wederdienst naar YF toe? Het spel is het voeren 
van een dialoog over waarden: wat is mijn wederdienst 
waard? Wat is het kunstwerk waard? Wanneer is er 
sprake van een gelijkwaardige ruilrelatie? Het concept 
is eerder uitgevoerd door YF en wordt nu opgeschaald 
naar de grote locatie in Leidschendam. Dit vraagt meer 
organisatie, meer kunst werken om weg te geven, meer 
vrijwilligers inwerken, meer marketing, et cetera. Bij 
eiland vijf, vernieuwing binnen de  regels, liggen bijvoor-
beeld werkjes van kunstenaar Ger de Joode. De kunste-
naar zelf daagt bezoekers uit één van zijn kunstwerkjes 
mee te nemen in ruil voor een tegenprestatie, waarbij 
hij ook nog eens als voorwaarde stelt dat je als publiek 
zelf aan de slag gaat met vernieuwing van je eigen re-
gels. Later, in een denktank-bijeenkomst, grapt hij dat 
deelnemers “een behoorlijke tegenwaarde zouden moe-
ten geven tegen wat ze meenamen.”

Op 1 juli ontstaat verwarring bij een aantal bezoekers 
over de bedoeling van het experiment en het maken 
van dit soort ruil-afspraken. Iets meenemen verplicht 
je – moreel – tot een tegenprestatie, tot participeren: 
kan en wil je daar als vrijwillig publiek wel aan? Hoe 
druk je waarde uit van een kunstwerk en van een per-
soonlijke dienst? Hoe vergelijk je deze twee? Sommige 
bezoekers lopen meerdere rondjes, voeren her en der 
gesprekken, stellen vragen, lopen door, komen weer 
terug, checken nog een keer, dealen. Ze zijn serieus en 
er wordt veel gelachen. In totaal vinden er elf concrete 
breng- en haalprocessen plaats in een uur tijd.

Na de ruil-gesprekken vindt de veiling In de veiling 
nemen plaats. De belangrijkste gast is Mark Verstockt, 
een bekende Belgische geometrisch abstracte kunste-
naar, nu fragiele man midden tachtig. Zijn komst is tot 
het laatste moment onzeker. Verstockt is schrijver en 
initiator van De Genesis van de Vorm. Van chaos tot geo-
metrie (1982), een boek gebaseerd op het gelijknamige 
kunstwerk van hem: tachtig verschillende, unieke ant-
woorden van internationale collega-kunstenaars op zijn 
vraag aan hen: wat heb jij met de basisvormen cirkel, vier-

kant, driehoek, verbeeld op één A4? In 2012, bijna dertig 
jaar later, heeft Menna – met goedkeuring van Verstockt 
– aan veertig Nederlandse kunstenaars, vormgevers en 
architecten dezelfde vraag gesteld, met referentie naar 
het oorspronkelijke werk. Ongeveer vijfendertig nieuwe 
werken vormen onderdeel van de eenmalige expositie 
Genesis 1 en 2 op 1 juli. De meeste nieuwe stukken wor-
den op deze middag ook geveild.

De kunstenaars zitten met hun familie en vrienden 
tussen kopers, nieuwsgierigen en vrijwilligers van YF 
in de grote rode cirkel in het gebouw, tijdelijk omge-
bouwd tot een soort veilingruimte. Een enthousiaste 
veilingmeester, die dit werk voor het eerst en ook vrij-
willig doet, zorgt voor een lichte, enthousiaste en soms 
zinderende sfeer. Mensen zijn geanimeerd, lachen en 
tegelijkertijd heerst er een lichte spanning. Sommige 
werken worden twee keer verkocht, andere werken 
niet. Kunstenaars worden impliciet ten opzichte van 
elkaar de maat genomen voor publiek. Wanneer een 
kind langs komt met een zelfgemaakte tekening, neemt 
de veilingmeester deze mee in de veiling: voor 10 euro 
verkocht! Een oudere dame, die in de flat naast de kerk 
woont, is uit nieuwsgierigheid komen kijken en koopt 
uiteindelijk – vol trots – het laatste kunstwerk dat ge-
veild wordt. De gesprekken na afloop tijdens de borrel 
zijn dynamisch en geanimeerd: ontladend voor een aan-
tal kunstenaars, die voor het eerst bij een veiling van 
eigen werk waren. Magisch voor een aantal jonge kun-
stenaars die Mark Verstockt spreken, met wiens werk 
en visie ze in hun kunstopleiding zijn opgeleid. Blijde 
kopers die gesprekken voeren over de kunst en het ver-
schil tussen Genesis 1 en 2. Er is ook ontlading bij de YF 
organisatie. Dit eerste evenement lijkt geslaagd: het is 
een typisch YF experiment, dat voldoet aan de missie 
van YF, namelijk het stimuleren van kruisbestuivingen 
tussen kunst en samenleving op een unieke YF manier. 
Er is ook nieuw publiek, ruim 100 mensen, op afgeko-
men. De hele setting heeft iets magisch. Ondanks prak-
tische zaken, zoals honderden kopjes afwassen, is de 
dag omgevlogen. Iedereen is voldaan moe.

Een paar dagen later vraagt Caroline via de mail de vijf 
vrijwilligers van het experiment Haal- en  Brengeilanden, 
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naar hun ervaringen. Een jonge vrijwilliger komt, als 
enige, met een reactie. Hij  is vooral gecharmeerd van 
het ‘minimum aan regels’, wat hij typisch YF vindt. Zo 
voelde hij vrijheid om te improviseren:

“Zo waren er bijvoorbeeld geen vaste criteria voor het 
ruilen van iets tegen een kunstwerk […] de vaart zat er in 
door het ongedwongen sfeertje. Er zijn bij YF nooit echt 
strakke regels. Hierdoor voelen mensen zich minder in een 
keurslijf gepropt en kunnen ze zich vrijer bewegen. Deze 
dynamiek zorgt voor een bepaalde   schwung. […] Deze wijze 
daagt mensen niet alleen uit anders naar kunst te kijken, 
maar ook anders te denken in zijn algemeenheid. Ik vind 
het een verfrissende methode. Dit zorgt direct voor crea-
tieve en dus leuke interactie.”

Tegelijkertijd geeft hij aan dat hij meer duidelijkheid 
en houvast vanuit YF nodig heeft:

“[…] dan krijg je een gesprek over het wezenlijke in 
plaats van eerst moeite te steken in uitleggen waar onge-
veer de criteria liggen. Iets wat ook vaak terug kwam in 
relatie tot zulke gesprekken is het doel van YF. Wat is die 
in concrete zin? Verder dan de maatschappij uitdagen door 
middel van kunst kom ik namelijk niet.”

Een week later, in de denktank van 6 juli 2012, staat 
de evaluatie van de twee experimenten op de agenda. 
Joop, Ger en Jaap beginnen meteen dat de uitnodi-
gingstekst onduidelijk en vaag was, terwijl Errit juist 
enthousiast is:

“Nee maar, ik vond het meteen leuk dat het niet meteen 
duidelijk was!”

Caroline licht het concept van brengen en halen nog-
maals toe, een beetje op een verdedigende toon:

“Het concept gaat terug naar het oorspronkelijke ruil-
concept in natura ruilen, wat nu ook onder kunstenaars ge-
beurt […] Dat was vroeger heel normaal: één schaap voor 
vijf kippen. Dus je gaat de waarde bepalen in natura […] 
één iemand heeft gezegd: ik vind het hier leuk, ik zou wel 
een keer met mijn directieteam hier willen komen, dus die 
heeft een Jackeffect [kunstwerkje; CvdL] meegenomen.” 
Ze geeft aan dat het grappige, onderzoekende gesprek-
ken zijn geweest, waarin ze heeft geleerd hoe lastig het 
is te praten over waarden en uitruilen. Wanneer een 

bezoeker bijvoorbeeld een zeilboot wil ruilen voor haar 
eigen beeld Inter-Esse, onderdeel van de lopende YF 
expositie, weet ze zelf even niet wat te zeggen. Die ruil 
heeft ook niet plaats gevonden. Ger geeft aan dat hij, 
ondanks de goede gesprekken, niet weet hoe YF hier nu 
geld mee kan verdienen. Dan moet er in zijn ogen nog 
veel meer gebeuren aan begeleiding, praten en masse-
ren. Ger:

“Nogmaals, het is een beginnetje in een lijntje waarin we 
de YF gedachte zo moeten inbrengen.”

Er is meer enthousiasme in de denktank over de veiling 
als experiment. De denktankleden praten enthousiast 
door elkaar heen. “Alles klopt”, is de conclusie: de com-
binatie van verschillende doelgroepen en kunstenaars, 
nieuwe bezoekers, de briljante veilingmeester die met 
zoveel plezier de middag aan elkaar praat, jong en oud 
publiek, Genesis 1 en 2 naast elkaar, de aanwezigheid 
van Marck Verstockt, het mooie weer, de ruimte, de ca-
tering, et cetera. Jaap vindt dat er best veel mensen op af 
zijn gekomen, “voor zoiets vaags waarmee jullie bezig zijn.” 
De veiling heeft uiteindelijk geen extra inkomsten opge-
leverd, zelfs circa 700 euro in de min. Caroline geeft aan 
dat zij juist de waardencreatie en kruisbestuivingen op 
andere waardevolle gebieden waardeert, naast het le-
ren organiseren van twee nieuwe experimenten binnen 
zo’n kort tijdbestek op een nieuwe locatie:

“[…] Blije kunstenaars die we een platform hebben gege-
ven. Genesis 1 is naar Genesis 2 gebracht. Mark Verstockt 
was er, die het prachtig vond! Veel moderne kunstenaars 
hebben zijn boek gekocht en met hem gesproken en die 
waren helemaal in walhalla! [...] Ik vind het prachtig hoe in 
zo’n korte tijd zoveel is gerealiseerd. Kijk naar alle kunst-
werken die zijn geproduceerd, ingelijst en de hele veiling. 
De breng- en haaleilanden. Al die kunstwerken daarvoor…”

Jan, tot nu toe redelijk stil geweest, geeft een 
 compliment:

“De hele organisatie van de veiling was perfect. Ik weet 
niet of Caroline of Menna het hebben gedaan, maar het was 
een perfecte organisatie!” Ook Joop geeft aarzelend een 
complimentje aan “[…] de dames […] en, eh […] andere 
ondersteunende mensen ook…”, voor het organiseren in 
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zo’n korte tijd van de twee events. Vervolgens ontstaat 
een verhit gesprek of YF al klaar is voor het grote werk. 
In hoeverre de twee succesvolle experimenten bijdra-
gen aan de identiteit van YF en aan een meer duurzame, 
succesvolle onderneming.63

Opvallend is, dat er noch in de denktank noch in de 
doetank, met elkaar geëvalueerd wordt over de wijze 
waarop de twee experimenten creatief en organisato-
risch tot stand zijn gekomen. Dit was namelijk niet een 
vanzelfsprekend proces. Jan geeft achteraf toe, tijdens 
een denktank sessie, dat hij de experimenten van te 
voren niet zag zitten. Maar achteraf toch weer blij was 
dat Menna en Caroline hebben doorgezet. Ook in de 
doetank is kritiek op de concepten en met name zorg 
over de financiële risico’s. De penningmeester schrijft 
tijdens de voorbereidingen in een e-mail aan Menna en 
Caroline, dat hij inhoudelijk weinig kan toevoegen aan 
het uitgewerkte draaiboek, want het is “ jullie ding”, en 
“ondanks jullie draaiboek blijf ik sceptisch over de mo-
gelijkheden.” Hij heeft zijn kritiek al eerder geuit in de 
doetank: de oorspronkelijke opzet om met de veiling 
‘een pot met geld’ te verdienen ziet hij veranderd in 
een YF experiment, waar baten en lasten gelijk zullen 
zijn en weinig ‘potentiële klanten-met-geld’ op af zul-
len komen. Ondanks alle kritieken voor 1 juli, hebben 
Caroline en  Menna hun plannen doorgezet, buiten de 
reguliere overleggen van doetank en denktank om, en 
zelfs buiten de standaard overlegruimte om, in de tuin 
van YF Leidschendam. Caroline mailt nog aan Menna 
dat ze moeite heeft met de niet constructieve sfeer in de 
doetank en zoekt naar mogelijkheden om het creatieve 
proces beter te laten verlopen:

“Hoe kunnen we een en ander beter en vooral leuker 
laten verlopen? Misschien toch opsplitsen in creatief en 
support-systeem? In subgroepen dingen overleggen en 
voorbereiden? Op een andere plek overleggen?”

Wat wel voor haar werkt is wanneer ze ‘erbuiten’ en 
letterlijk ‘buiten’ gaan zitten en samenwerken:

“Dat werkt dan voor mij weer. Het voelt weer alsof we een 
uniek en mooi concept gaan uitwerken. Spannend.” Men-
na spreekt later, in een reflectief gesprek met  Caroline, 

over een ‘gepingpong heen en weer’ dat schijnbaar no-
dig is om een idee te laten ontstaan: kritiek kan ook con-
structief werken op het idee, ook al heeft ze onderweg 
meerdere keren gezucht over de overload aan prakti-
sche vragen van bijvoorbeeld de kunstenaars. Uitein-
delijk is ook Menna positief over de resultaten van 1 juli:

“Dat ontstond uit de kritiek die wij kregen met het idee 
van de veiling. Waar mensen niet echt voor durfden te 
staan. Dan moeten we zoeken naar iets waarvoor ze wel 
durven te staan.”
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VIGNET 8
YF als roze katalysator 64

Via het netwerk van Jan is een bezoeker van de Van 
der Grijn expositie (najaar 2012) aangenaam verrast 
door het enthousiasme van Jan en de mogelijkheden 
van YF. Deze bezoeker wil als klant het avontuur met 
YF wel aangaan. YF ontwikkelt twee evenementen voor 
deze klant: één met de directie en bestuur bij de klant 
op  locatie (maart 2013), en de ander op de YF locatie 
in Leidschendam met de Human Resource (HR)-afdeling 
van deze organisatie (april 2013). Ondanks het succes 
en de   schwung, wil de klant niet verder met YF. In de 
denktank leidt de reflectie hierover tot kritiek en nieu-
we, zinvolle inzichten.

Ter voorbereiding op de komende denktank bijeen-
komst (27 maart 2013) stuurt Menna een korte samen-
vatting van de eerste YF workshop bij deze grote klant 
aan de leden van de denktank. Ten behoeve van een 
bestuurs bijeenkomst op een vrij chique locatie, heeft 
Menna de bestaande kunst van die locatie (mogen) ver-
vangen door YF kunst en zeven deelnemers met een 
aantal vragen aan het werk gezet rondom het thema 
Dialoog en Innoveren. Zij schrijft hierover:

“Op 26 maart heeft YF met de kunstwerken van Ger de 
Joode, Bill Manning, Nassos Daphnis en Dorien Melis be-
stuurders en partners van de klantorganisatie uitgedaagd 
hun rechter hersenhelft te gebruiken en  anders,  meer 
intuïtief, te denken. De gasten werden ontvangen met het 
verzoek mee te doen met een experiment. Dit experiment 
was de vraag een moment van rust (5 minuten) voor zich 
zelf  te nemen, een schilderij uit te zoeken dat je raakt 
en met dat schilderij in gesprek te gaan over een onder-
werp dat ze vandaag had bezig gehouden. Als inleiding op 
de avond heeft  Jan een persoonlijk en  overtuigend ver-
haal gehouden  wat de kunst voor hem betekend heeft in 
zijn zakelijke activiteiten. Hij heeft een pleidooi gehouden 
om geen hamer als gereedschap te gebruiken maar kunst 

en de rechter hersenhelft van je brein.  De avond verliep 
spontaan en intuïtief met af en toe interventies vanuit de 
kunst.  Deelnemers hebben een en ander als waardevol 
ervaren.” Jan is trots en voegt direct toe dat hij heeft 
vernomen dat de klant zeer tevreden was, en YF een 
negen geeft:

“Er is ook gezegd: we moeten door met YF. Dat was 
ook onze bedoeling. Verder was er de overtuiging dat op 
26  maart na de YF inbreng een positieve sfeer was ont-
staan tussen wantrouwende partners […] en dat dat het 
bewijs was dat abstracte kunst dus echt iets kan doen.”

Ruim een week later organiseert Menna, samen met 
de dochter van Jan, een maatwerk workshop met zes 
medewerkers en een leidinggevende van de HR-afde-
ling van diezelfde organisatie. Ze willen een state of the 
art HR-Academie oprichten voor hun partners en zijn op 
zoek naar nieuwe inspiratie, want ondanks een aantal 
denk- bijeenkomsten zijn ze er nog niet uit. De contact-
persoon schrijft aan Menna over de bijeenkomst:

“We hebben afgesproken dat de werkvorm van YF lei-
dend is aan de hand van onze vraag over de invulling van 
de Academie.”

Menna en Chantal hebben een interactief YF avond- 
programma ontwikkeld en alles tot in de details goed 
 voorbereid, van catering tot en met hand-outs. Jan en 
 Caroline stappen later in, als medebegeleiders. Jan 
start de bijeenkomst formeel met een korte inleiding; 
hij moedigt de gasten aan om vooral plezier te hebben:

“Zeg gerust iets heel doms. Dat helpt namelijk.”
De deelnemers geven van te voren aan niet veel ver-

wachtingen te hebben en laten zich graag meevoeren 
door de ruimte en de kunst. Eén iemand is benieuwd wat 
dat voor het collectief gaat doen. De eerste opdracht is 
dat iedere deelnemer een kunstwerk selecteert uit de 
huidige expositie Kijken & Denken, dat hem raakt. De 
opdracht luidt: “Ga met het kunstwerk in gesprek over 
hoe je je persoonlijk verhoudt tot de HR Academy en zoek 
in dat gesprek bewust naar nieuwe inzichten.”

De deelnemers lopen met een krukje door de ruim-
te, kijken, kiezen, zitten in stilte voor hun gekozen 
kunstwerk. Er hangt een serene rust in de ruimte. 
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De  meesten zitten ongeveer vijftien minuten voor één 
kunstwerk; dat is lang, vergeleken met de bekende 
negen seconden kijken-naar-kunst. Uiteindelijk vindt 
een gezamenlijke wandeling plaats langs de gekozen 
kunstwerken door de ruimte. Persoonlijke verhalen 
over de keuze en het verhaal erom heen worden met el-
kaar gedeeld. Een van de deelnemers vindt een groot, 
slank, staand object mooi. Menna spoort haar aan het 
object letterlijk te omarmen, en na enige aarzeling 
doet ze dit ook. Dit fysiek aanraken van een kunstob-
ject lijkt een openbaring voor haar, en levert ook hilari-
teit op in de groep. Het kunstwerk is lichter dan ze had 
verwacht. Ze bekijkt de achterkant en zijkanten, draait 
het beeld om en speelt er mee. Iemand anders heeft 
als kunstwerk een element in de ruimte zelf gekozen, 
namelijk de ronde mozaïek vloer van de oorspronke-
lijke doopvont, gestileerd met zwarte vissen. Wanneer 
deze deelnemer wordt uitgenodigd in het midden van 
de doopvontvloer te gaan staan en iets te zeggen, er-
vaart ze fysiek hoe de echo van haar stem – op juist die 
plek – bijna dwars door haar heen gaat.65 Een volgen-
de persoon heeft vrij direct een haat-liefde relatie met 
een werk van Ger de Joode in de blauwe cirkel, wat ze 
openlijk deelt. Na de wandeling constateert een aantal 
mensen dat zij nog niet veel nieuwe inzichten hebben 
ontwikkeld over de toekomst van de nieuwe academie, 
anderen zijn iets positiever gestemd. Een paar gasten 
geven aan dat ze de diversiteit van beelden en ideeën 
aantrekkelijk vinden; nu zijn ze nog wel op zoek naar 
eenheid, en willen snelheid maken en flexibel zijn. Een 
persoon geeft aan dat:

“[…] De taal nog wel wat abstract is, een abstracte ge-
voelstaal” en vraagt zich af:

“Hoe maak je het weer concreet?” iemand anders 
schiet hem te hulp als hij zich laat ontvallen:

“Door dóór te vragen.”
De tweede opdracht is het vertalen van ‘de hoofdlijnen 

en globale opzet van de nieuwe academie’ in abstracte 
geometrische vormentaal. Jan legt eerst kort de basis-
vormen uit van ‘lijn, cirkel, vierkant en driehoek’, Men-
na geeft de deelnemers nog wat tekst en uitleg over de 

vormen op papier en ze verwijst naar het kunstwerk de 
Genesis van de Vorm, dat in de ruimte hangt aan twee 
separate wanden.66 Je ziet de deelnemers eerst – ieder 
op zich – fronsen over de opdracht. Vervolgens gaan ze, 
ieder voor zich en al aarzelend, iets tekenen op papier. 
Je hoort bijna de hersenen kraken bij deze opdracht; 
het is echt muisstil in de ruimte. Tenslotte gaan de deel-
nemers in twee subgroepen aan het werk om de onder-
delen, de samenhang en de weg naar de HR Academie 
gezamenlijk te verbeelden met behulp van – de tachtig 
losse elementen van – het Genesis-kunstwerk. Zo ont-
staan langzaamaan twee verschillende stripverhalen 
over de gewenste organisatie. De processen van beide 
groepen zijn verschillend. De ene groep haalt eerst de 
hele wand leeg en begint langzaamaan te bouwen, van 
klein naar groot. Ze spreken met elkaar af, dat alle vor-
men er in moeten zitten en dat ze als afdeling gaan in 
‘gezamenlijkheid, op basis van gelijkwaardigheid’. Deze 
subgroep concludeert dat het proces niet helemaal vast 
hoeft te liggen, maar wel dat er een palet aan diverse 
producten in ‘de winkel’ moet komen. Het lijkt chaos, op 
het eerste gezicht, maar, volgens deze subgroep, zit er 
wel degelijk samenhang tussen. Ze bouwen een verhaal 
met zeven werken, cirkelvormig, op de wand.

De tweede groep overlegt eerst, gaat dan verhangen 
en bouwt bijna een hele wand vol: er ontstaat in hun 
ogen ‘een interne lijn en een externe lijn, standaardpro-
ducten, overlap’ en ze constateren samen:

“We gaan steeds meer kijken om het totaal anders 
te doen.”

Na afloop concludeert de leidinggevende van deze 
HR-afdeling over de werkwijze van YF, dat hij het een 
verrassende manier vond om naar de wereld te kijken. 
Hij had niet gedacht dat hij hier en zo zou eindigen:

“Zowel idee als energie zijn gaan stromen. Ik neem veel 
verschillende beelden mee, en tegelijkertijd ook weer niet. 
Iedereen is heel erg bezield. De optelsom kan wel eens 
heel krachtig zijn. Het heeft me veel gebracht.”

Anderen constateren dat ze nu meer naar elkaar heb-
ben uitgesproken en zaken concreet gemaakt, dan bij 
een vorige brainstorm. De deelnemers zijn tevreden en 
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aangenaam verrast door deze nieuwe manier van sa-
menwerken; ze lijken meer bevlogen dan voorheen:

“Het is een soort nieuwe vorm van brainstormen.”
“Een verademing.”
“Een grappig proces.”
“Een 2.0 sessie.”
“Je begint gewoon. En door je gidsvragen ontstaat een 

flow.”
“Een hele verrassing om te mogen ervaren, niet ver-

wacht.”
“Ik heb behoefte om te gaan beginnen.”
“Het is waardevrij.”
Ook Jan en Menna zijn zeer tevreden over de proces-

sen en resultaten met deze betalende klant. Ze gaan er 
vanuit dat er nog meer werk voor YF zal voortkomen uit 
de contacten met deze organisatie. Jan schrijft het be-
stuur nog een brief waarin hij de vervolgmogelijkheden 
met YF toelicht en Menna stuurt nog een e-mail naar de 
HR directeur, met een mooie visuele samenvatting; ze 
sluit af met de vraag:

“Wat kunnen wij voor jullie betekenen in (de opzet van) 
de HR Academy?”

En dan wordt het stil.
De klant laat niets meer van zich horen, tot grote ver-

bazing en ongenoegen van Jan en Menna.
In de eerstvolgende YF denktank staan de evaluatie 

van deze twee workshops en de relaties met deze klant 
op de agenda. Maar voor het zover is, vraagt Caroline 
aan de denktank:

“Wat maakt de onderneming YF Leidschendam, of waar 
dan ook, geslaagd?” Frans gaat er direct op in; hij ziet 
een groot verschil tussen de onderneming YF, waar dan 
ook, en YF:

“Ik heb altijd gevonden dat de onderneming en YF bijna 
per definitie op redelijk gespannen voet met elkaar staan. 
YF is een gedachtegoed, niet resultaat gericht, wat gaat 
over processen, over de verschillende manieren om tegen 
de werkelijkheid aan te kijken. En we hebben ooit bedacht 
– ik was daar bij en ben het er mee eens – dat het over-
dragen van dat gedachtegoed […] organisaties en mensen 

zou kunnen helpen in hun doelgerichte handelen, om daar-
in succesvoller te zijn. En dat is een heel griezelige stap.”

Menna ziet dat anders:
“Niet succesvol, maar meer mogelijkheden zien. Jan 

noemt het meer succesvol, maar dan is hij de enige.” Frans 
zegt dat je het woord succes wel hebt te gebruiken, 
wanneer je YF wilt verkopen. De  spanning zit er voor 
hem in dat er een doel bereikt moet worden:

“Je komt dan in termen van ‘het moet interessant zijn 
voor de samenleving’ of ‘meer creatief’ en in het oor-
spronkelijk gedachtegoed zit dat er niet in. Dat zit er niet 
in”,  benadrukt hij nogmaals. Hij constateert dat het 
gedachtegoed niet vrijblijvend maar verruimend is. 
 Caroline probeert deze spanning tevatten:

“Dus op moment dat je wilt dat anderen iets met het ge-
dachtegoed kunnen doen […] heb je iets te organiseren […] 
dat effect heeft op die verruimende manier van doen? Want 
bij organiseren hoort schijnbaar een doel, en bij verruimen 
geen doel?” Frans en Jan zijn het hier helemaal mee 
eens, en ze vervolgt:

“Menna heeft het altijd over het loslaten: je kunt alles 
krijgen… of niets [met YF], maar ben je bereid dit te on-
derzoeken […] als beginpunt van het avontuur?”, waarop 
Menna toevoegt, met Errit in haar gedachte:

“Twee keer iets dat is dan niets, maar in dat niets zit dat 
alles besloten wat het is.” Ze zucht erbij, en vervolgt: “En 
dat geeft aan hoe moeilijk het is… om daar te komen.”

Ze vertelt hoe moeilijk ze het vindt om iemand uit te leg-
gen, hoe dat werkt. Soms hoort ze zichzelf het YF verhaal 
vertellen en vindt ze dat ze echt een onzin verhaal vertelt. 
Dat filosofische helpt niet echt bij het vercommerciali-
seren van het gedachtegoed. Jan gaat even ‘dwars’ door 
haar verhaal heen en vertelt enthousiast over de twee 
ervaringen met de grote, commerciële klant.

“Ik doe wat […], Menna doet wat […] en er gebeurt vervol-
gens iets, dat wij… waarmaken wat we beweren, meer dan 
ik ooit had durven voorstellen.” Menna beaamt dit en vult 
enthousiast aan:

“Ik heb op die avond – die was bijna volmaakt – een bijna 
100% YF ervaring gehad! Maar het interessante is, als wij 
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proberen om die ervaring naar iets commerciëler op te til-
len, om vanuit hun organisatie dat verder verkennen, dan 
vinden ze dat heel ongemakkelijk.”

Ger vraagt zich dan ook af wanneer YF geslaagd is: 
als het bij de eenmalige ervaring blijft of als je het ge-
dachtegoed op meerder momenten kunt realiseren? Hij 
vindt dat als een klant niet terugkomt, je niet kunt spre-
ken van duurzaamheid. Frans vult hem aan:

“Als je als belangrijkste ‘product’ verkoopt het open zet-
ten van de mind, dan moet je weg zijn op moment dat er 
implementatie komt, want dat is niet je vak. Niet uit angst, 
maar we zijn gewoon niet geoutilleerd voor een vervolgtra-
ject bij die organisatie. Het is niet aan YF om die organisa-
tie uit te leggen hoe ze verder moeten.”

“Of op de stoel van de opdrachtgever te gaan zitten”, vult 
Caroline aan. Bij Menna begint nu een en ander te da-
gen. Ze heeft ingezet op een vervolg bij deze klant en nu 
vraagt ze zich af of ze beter kan inzetten op het helpen 
van de organisatie bij het mind openen, het bewandelen 
van nieuwe wegen:

“Dat is hartstikke moeilijk. Daar kunnen we mee helpen. 
Gewoon de deur openen voor dat wat er achter ligt. Daar-
na klaar. Meer doen we ook niet.” Ze vraagt zich dan nog 
wel af, waar ze een business model vinden dat wel stand 
houdt. Frans noemt YF een roze katalysator, die organi-
saties helpt anders te leren kijken, zodat ze tegen een 
andere werkelijkheid aankijken:

“We zetten de minds open. Punt. Dat is het. Dan mag het 
ook schuren. Wat heel wezenlijk is.”

“Een portier!”, vat Caroline al lachend samen.
Ondertussen houdt deze klant de deur dicht naar YF, 

ondanks twee succesvolle bijeenkomsten, waarbij de 
deelnemers met  schwung, nieuwe energie en inzich-
ten weggaan. Het is gelukt om een bijna 100 procent 
YF ervaring te organiseren, samen met de klant en de 
YF kunst. Zo’n bezielende  schwung-ervaring is echter 
geen garantie voor een meer langdurige, succesvolle 
relatie, zo blijkt.

VIGNET 9
Schwung met externen67

Ook externe partijen willen gebruik maken van de YF 
locatie voor hun activiteiten. Soms gaat het om com-
merciële verhuur, en soms gaat het om partijen die 
samen met YF willen meewerken aan cross-overevene-
menten. Zo vindt het landelijke Ikebana festival plaats 
bij YF (september 2013) en het (vierde) kunstconcert 
(januari 2014). Deze unieke combinaties en composities 
leveren veel verrassing,  schwung, en plezier bij de kun-
stenaars, het publiek, de organisatoren en de critici van 
de denktank en doetank.

Het landelijke Ikebana evenement vindt plaats op 14 sep-
tember 2013, op een mooie, zonnige herfstdag. Al vroeg 
is het een komen en gaan van mensen met vazen, bloe-
men, takken, scharen en allerhande zaken. De meeste 
deel nemers hebben al de dag ervoor hun bloemstuk 
opgebouwd, op locatie. Sommigen halen nog even snel 
uit de YF tuin de laatste takken voor hun werk. De grote 
rode tuinzaal is ingericht als werkruimte en het ruikt er 
ook helemaal natuurlijk. Een aantal deelnemers werkt 
nog heel nauwlettend aan hun Ikebana kunstwerk, on-
der toeziend oog van een vrouwelijke Japanse meester. 
Ikebana komt uit Japan en kent een zeer lange traditie 
met eigen spelregels.68 Zo bestaat een Ikebana-werk 
uit een compositie van drie elementen en een speci-
fieke positionering hiervan in de ruimte. Met serieuze 
precisie, geduld en regelmatig afstand nemen wordt 
iedere positie van ieder element een essentiële keuze. 
Voor aanvang van de Ikebana tentoonstelling hebben de 
deelnemers een abstract kunstwerk uit de bestaande 
expositie van YF (Haagse kunst) geselecteerd. De uitda-
ging is een combinatie te maken tussen kunst, locatie 
en bloemstuk. Een nieuwe, extra uitdaging, waarop niet 
iedere Ikebana-professional van te voren zit te wachten.
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Caroline loopt in de ochtend als bezoeker de YF ruim-
te in. Direct valt haar de frisheid van de ruimte op, die 
de kerklucht verdringt, als ook de vrolijke atmosfeer 
die er al vanaf ontvangst is door de gezellige gastvrou-
wen.  Caroline kende de zomerexpositie (Haagse kunst) 
al, en het valt haar direct op dat de kunst en de natuur-
lijke Ikebana-werken elkaar versterken en krachtiger 
maken. De Ikebana-coördinator licht toe, dat dit de 
tweede keer is dat deze groep Ikebanaprofessionals 
op deze locatie is. Aanvankelijk waren de deelnemers 
niet zo enthousiast om iets met de YF kunst te doen, 
maar uiteindelijk heeft de bijna dwingende, schurende 
opdracht en verplichte keuze bij de meeste deelnemers 
tot vernieuwing geleid. Zichtbaar en voelbaar voor de 
Ikebana kunstenaars, het publiek (ruim tweehonderd 
bezoekers in twee dagen) en de organisatie. Wat uitein-
delijk leidt tot zoveel enthousiasme,  schwung, energie 
en vrolijkheid.

In de denktank (eind september 2013) deelt Menna 
enthousiast haar ervaringen over het evenement:

“We hebben ze vorig jaar september al aangekondigd. 
Ze zouden kunst uitzoeken bij wie ze hun werk zouden ex-
poseren. Dat vonden ze heel erg ingewikkeld. Uiteindelijk 
– door een aantal omstandigheden – is de zomer expositie 
verlengd en dat bleek werkelijk een gouden greep te zijn.” 
Menna erkent dat ze in eerste instantie niet enthousiast 
was over de huidige Haagse expositie [van Haagse kun-
stenaars en niet uit de YF collectie; CvdL]; ze is redelijk 
kritisch over de kunst:

“[…] Weinig betekenis in de kunst, geometrisch abstrac-
te wel heel mooi. Vaag groen en vaag rood.” Achteraf moet 
ze toegeven dat juist de combinatie van deze kunst met 
de Ikebana-kunstwerken “een ge-wel-dig succes” was. 
 Zoekend naar woorden probeert ze haar enthousiasme 
te onderbouwen:

“[…] Ook om mensen te zien, mensen die héél bloed-
serieus bezig zijn met het maken. Mensen die normaal 
gesproken gewend zijn dat de kunst hangt tegen een witte 
achtergrond, moesten nu iets maken bij een schilderij en 
een blauwe cirkel [blauwe, ronde muur; CvdL]. Het echt 
gaat over […] bloemen en planten, niets abstracts aan, wel 

heel precies […] wel minimalistisch in de vorm maar wel 
[…] echt bloemen […] echt aan te zien. Ik vond het een ge-
wel-di-ge beleving!” Caroline deelt direct haar enthou-
siasme:

“Ze hadden hier eerder gestaan, zeiden ze. Maar nu von-
den ze het veel en veel beter, omdat het beter paste bij de 
kunstwerken. Het was gewoon ook veel meer een geheel. 
En ook wel moest de kunst soms verhangen worden. Want 
het schijnt zo te zijn dat als je een bloemstuk hier hebt, dan 
heb je daar een schilderij en daar een object nodig…”, ze 
tekent een driehoek in de lucht en vervolgt:

“Want in de nissen daar stonden ook echt de twee – vond 
ik dan – topstukken, en dat klopte he-le-maal! In de groene 
cirkel hadden ze samen een collectief gemaakt […] zo mooi 
[…] hingen er allemaal takjes […] een wolk, transparante 
wolk van orchideeën.” Caroline vertelt dat dit evenement 
ook nog eens de meeste bezoekers heeft opgeleverd en 
dat iedereen zo enthousiast was:

“Iedereen was gefascineerd door de totaliteit. De 
 vrijwilligsters die in het begin hielpen waren allemaal blij. 
Iedereen was blij. Dat vond ik ontzettend leuk om te zien!” 
Menna vult haar direct weer aan:

“Ook omdat het inderdaad mensen ook echt heel blíj 
maakte… dat was echt bijzonder. Mensen zaten er met 
goede zin en enthousiast en eigenlijk precies wat je be-
oogt. En ze keken ook heel intensief […] en duizenden 
foto’s zijn er gemaakt. Alles werd gefotografeerd […] dat 
was leuk!”, en struikelend over haar eigen enthousias-
me vervolgt ze: “Het mooiste verhaal is: we hebben op 
zondagavond uitgeruimd, dat ging buitengewoon efficiënt. 
Ik heb het samengedaan met de Ikebana-coördinator. Zij 
vanuit de  Ikebana en ik vanuit de kunst. Samen consta-
teerden we dat de schilderijen toch wel ongelooflijk een-
zaam in de ruimte stonden […] soort gemis was dat de rode 
bloem schikkingen weg waren […] En de precisie van het 
 uitruimen was ook opvallend. Ze hadden gezegd, als we de 
deur om 5 uur sluiten […] de efficiëntie […] was echt […] niet 
eerder zo meegemaakt […]” Het is plezierig te constate-
ren dat de organisatie ook anders kan, vindt Caroline, 
en dat de betrokken mensen [van buiten YF; CvdL] er zo 
serieus mee bezig waren. Ze merkt op:
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“Ook al was er van te voren ook gedoe over [in de 
doetank; CvdL], je krijgt er in dit geval veel voor terug.”

Wat Menna direct beaamt:
“Ja, wat toch wel bijzonder is: we roepen wel vaak kunst 

als inspiratiebron en kruisbestuiving, maar dat je dat zó 
terug zag. Er hangt een geometrisch wit werk met blauw en 
rood erin. En er was een dame die uiteindelijk dit specifie-
ke werk heeft gekozen. Dat mens is eigenlijk uitgedaagd, 
uitgenodigd, gedwongen, want ze móesten. Tot ze iets ging 
maken was ze dus ook voorbij haar eigen vak gaan kijken. 
Er waren mensen ook bij die het heel moeilijk vonden. Die 
het ingewikkeld vonden dat ze steeds maar voor dat schil-
derij moesten staan. Dat hoort er ook bij. Maar vooral de 
mensen die gecreëerd hebben daar, waar het echt moet, 
omdat het een andere context heeft… dat waren bijzonde-
re gesprekken.”

Met elkaar concludeert de denktank, dat het bij de 
organisatie van het Ikebana evenement naast esthetiek 
ook gaat om waarden, normen, respect voor de natuur 
en het vergankelijke. Menna vraagt zich hardop af of het 
vergankelijke invloed heeft op de manier van kijken en 
de wijze waarop de kunst je kan pakken. Caroline noemt 
het een mooie cross-over. Later, In een reflectief ge-
sprek, spreekt Menna nog steeds enthousiast over de 
kracht van het forceren en doorbreken van weerstand 
bij de Ikebana deelnemers, om uiteindelijk te komen tot 
iets nieuws: “[…] Al die cursisten van de Ikebana die toch 
‘mopperdemopper’ gaan doen [bij aanvang] en uiteindelijk 
helemaal enthousiast zijn… niet iedereen, maar de mees-
ten, over wat er gebeurde… omdat je aan twee kanten iets 
laat ontstaan. Hetzelfde als bij de kunstconcerten […] Zo 
kan er iets nieuws ontstaan.”

Op een frisse zondagmiddag in januari 2014 vindt het 
vierde en tevens laatste kunstconcert plaats bij YF Leid-
schendam. Ditmaal speelt een Japanse pianiste Keiko 
Shichijo met een wel heel bijzonder instrument: een 
oude, unieke fortepiano uit 1802. Tijdens het concert 
verschuift haar assistent heel voorzichtig de fortepiano 
van de ene positie naar de andere positie in de grote 
ruimte. Na  iedere verplaatsing stemt hij even het de-

licate instrument, dat direct reageert op verplaatsing 
en de lage temperatuur in de ruimte. Keiko heeft van te 
voren een aantal kunstwerken gekozen uit de bestaan-
de expositie van YF van de abstracte kunstenaar Jaap 
Egmond, en daar weer een eigen selectie van muziek 
bij gezocht. Er ontstaan zo nieuwe composities van de 
kunst, haar fortepiano en de positionering van het pu-
bliek, alsook unieke combinaties van schilderkunst, 
muziek en inleiding. Cross-over pur sang. Iedereen 
luistert ademloos naar deze frêle, Japanse pianiste, die 
ingetogen met haar ogen dicht speelt. En na afloop op 
diezelfde ingetogen wijze, met lachend ogen en een di-
rectheid, haar publiek aankijkt. Er zijn ongeveer veertig 
bezoekers.  Iedere nieuwe cross-over compositie wordt 
ingeleid door de muzikale organisator van de kunst-
concerten en Jan, de verzamelaar, die kort vertelt 
over het werk. Wanneer een mevrouw, tijdens de eer-
ste  wissel van locatie in de ruimte, vraagt of en waar 
de  pedalen van dit instrument zijn,  bespeelt Keiko al 
 lachend het publiek. Niemand kan haar geheim zien. De 
pedalen van dit instrument worden namelijk met haar 
knieën bespeeld en niet met haar voeten.

Na afloop vraagt Caroline aan Keiko hoe zij dit kunst-
concert heeft ervaren. Zij zegt op rustige toon:

“I play differently.”
Zij heeft zelf de verbinding gelegd tussen haar we-

reld – die ligt tussen Japan en de klassieke Westerse 
muziek – en die van de YF beeldende kunst. Voorheen 
maakte de coördinator van de vier kunstconcerten deze 
keuze; deze keer heeft de musicus zelf gekozen.  Keiko 
is daarom al eerder langs geweest in de ruimte; ze 
heeft gekeken, gekozen en anders gespeeld.

“Hoezo speel je anders?”, vraagt Caroline haar. Keiko, 
antwoordt lachend, op een Japans bescheiden wijze:

“Muziek is als ademhalen. In deze context haal ik anders 
adem. Dat maakt dat ik ook anders speel.”

Ze wijst naar de ruimte, naar de kunst, de andere 
soort manier van zitten – mensen zitten om een kunst-
werk heen, zij speelt ernaast –, het wisselen van loca-
tie en kunstwerk per muziekstuk, tussen de stukken 
door en de gemakkelijke sfeer. Wanneer Caroline haar 
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vraagt hoe ze tegen deze kunstvorm aankijkt, vanuit 
haar Japanse achtergrond, kijkt ze wederom vriende-
lijk. Voor haar bestaat er niet zoiets als abstractie, zegt 
ze. De Japanse Zen-tuinen met de mooie geometrische 
vormen zijn voor haar als het leven. Keiko vermoedt dat 
Japanners deze geometrische kunstvorm goed zouden 
kunnen waarderen.

Later, in een reflectief gesprek (oktober 2014) vertelt 
Menna aan Caroline over haar ervaringen met de orga-
nisatie van de vier kunstconcerten en de  schwung die 
zich steeds meer heeft ontwikkeld in de tijd:

“De kunstconcerten heb ik echt geweldig gevonden. Ook 
in de reacties van mensen. Het nadenken: passen gezon-
gen liederen wel bij abstracte kunst? De ruimte […] Zoals jij 
zo mooi over Keiko schreef. Keiko die zelf de muziek koos…” 
Menna licht toe dat zij de coördinator van de kunst-
concerten bij de voorbereidingen van het vierde concert 
heeft gevraagd de programmering los te laten: “Laat de 
mensen zelf kiezen. Als jij nu eens loslaat dat mensen naar 
de muziek moeten komen. Het maakt, echt waar, geen zak 
uit of er publiek komt; we gaan gewoon mooie dingen ma-
ken… Alle kunstconcerten zijn een soort van drempel over 
gemoeten, waarbij iets nieuws tevoorschijn kwam. Wat ik 
dan maar des YF vind […] waar twee dingen samen komen 
en iets nieuws uit kán ontstaan. Het hoeft niet. Keiko heeft 
het net zo leuk gevonden als wij om het te doen […] dan 
groeit er iets uit… Zo moet het zijn: compromisloos.”

Ze vertelt dat ze eerder op dezelfde compromisloze 
wijze eerder een boekje heeft geproduceerd:

“Dan ontstaat er iets uit dat een soort van nieuwe ener-
gie oplevert… Daar tussendoor hebben we onszelf  vertilt 
aan te snel opschalen.” Menna kijkt trots terug op het 
 Ikebana-evenement en de kunstconcerten, dat is ont-
staan vanuit co-creatie en kruisbestuivingen met ex-
terne  mensen en nieuwe domeinen. Dit leidt onver-
wachts tot artistieke en esthetische hoogtepunten, als 
evenement en organisatie. Tot iets moois en nieuws 
waar ‘alles klopt’.

4.1 Schwung en de esthetische 
opvoeding van de mens

Hoe kunnen we deze vier praktijkverhalen van YF 
duiden met behulp van de literatuur (Schiller, Van 
der Velde, De Monthoux)? Hoe helpt de literatuur 
bij het doorgronden van de vraag: hoe vertaalt YF 
een esthetisch ideaal succesvol in handelen? Het 
interpreteren van het begrip succesvol is al afhanke-
lijk van het gekozen perspectief. Vanuit een cultureel 
esthetisch perspectief – centraal in dit hoofdstuk – 
is succes gerelateerd aan speeldrift,  schwung, het 
werken van kunst dat uiteindelijk leidt tot een esthe-
tische, culturele ontwikkeling.

In deze paragraaf start ik met een korte inter-
pretatie van het theoretisch perspectief van Schiller 
(1795/2009) over de esthetische opvoeding van de 
mens en licht ik vervolgens drie relevante concep-
ten nader toe: a)  schwung en speeldrift, b) esthe-
tische speel- of tussenruimte en c) reflecterend 
scheppen. Deze concepten betrek ik vervolgens 
weer op de praktijkverhalen. Tenslotte sluit ik af met 
een eerste reflectie op dit theoretisch  perspectief.

Schiller en de esthetische opvoeding van de 
mens

De Duitse filosoof Schiller (1759-1805) is bekend om 
zijn uitspraak: “De mens kan pas echt mens zijn als hij 
speelt.”69 Hij ziet voor zich een meervoudige, com-
plete ontwikkeling (bildung) van de mens waarbij de 
mens met zijn drie menselijke driften (materialisme, 
moralisme en spelen), in een soort vallen-en-op-
staan proces, zich harmonieus en zuiver ontwik-
kelt.70 Materialisme en moralisme zijn polaire driften 
en kunnen destructief zijn wanneer ze te dominant 
en eenzijdig aandacht krijgen.
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Materialisme, de natuurlijke, zintuiglijke drift, 
is gericht op fysieke bevrediging en lust en plaatst 
de mens waarneembaar in tijd en materie.71 Bij een 
overmatige behoefte aan materialistische bevredi-
ging kan deze drift destructief zijn. De natuurlijke 
drift ligt regelmatig in de clinch met de moralisti-
sche of vormdrift van de redelijke mens of de ‘mens-
in-de-idee’, gericht op de behoefte aan inhoud, 
moraliteit en rationaliteit. Vormdrift gaat uit van 
het absolute bestaan van de mens en zijn redelijke 
natuur, en werkt vanuit waarheid, recht, eeuwigheid, 
noodzakelijkheid en wetten. Deze drift kan door-
slaan in dogmatisme. Vormdrift vereist eenheid, 
onveranderlijkheid en bestendigheid, zichtbaar in 
altijd geldende wetten, zonder beperkingen. De zin-
tuiglijke drift gaat uit van verscheidenheid, uniciteit, 
verandering en het moment is daardoor beperkend. 
Beide driften zijn aan elkaar gelijk en ontwikkelen 
elkaar: zonder vorm geen materie, zonder materie 
geen vorm.

De polaire driften vragen de mens te kiezen voor 
het een of het ander. Dit levert spanningen op in de 
mens en tussen mensen. Wanneer een mens vaker 
kiest voor materialisme, is er te weinig ruimte voor 
moraal. En andersom. Een derde drift, speeldrift, 
met een meer overstijgend en synthetiserend karak-
ter, bevindt zich tussen deze twee driften in een 
soort tussenruimte of tussentoestand. Hier kan de 
mens in alle vrijheid en bevlogenheid ( schwung) 
spelen en krijgt zijn creatieve geest (oneindig) veel 
ruimte om nieuwe ideeën te ontwikkelen. In deze 
speelruimte zet de mens zijn strijd (tussen de twee 
andere driften) om in harmonie en ontwikkelt hij 
zich in een meer compleet, waarden gedreven en 
verheven mens. Zowel de mens als de relaties tus-
sen mensen ontwikkelen zich via strijd en harmo-
nie, en via verdeeldheid en eenheid, aldus Schiller. 
Door een esthetische vorming ontwikkelt de mens 

zich  compleet: van een alledaags leven met een 
‘normaal’ levensgevoel, naar een esthetische werke-
lijkheid met een schoonheidsgevoel, aldus Schiller.

Kunst, cultuur en esthetiek zijn de meest 
geschikte, niet politieke instrumenten om de mens 
echt vrij en met  schwung te laten spelen, zijn karak-
ter te veredelen en de samenleving te humaniseren. 
Al bij de oude Grieken zijn kunst en esthetiek erkend 
als effectief pedagogisch middel voor de opvoeding 
van mens en staat. Hun Mouseion, voorloper van 
een museum, is een speelplaats voor de muzen, met 
ruimte voor dialoog en kruisbestuiving van ideeën te 
midden van kunst.72 Kunst, kunstenaars en filosofen 
zijn gidsen voor spel, ontwikkeling en het leren oor-
delen over impliciete hogere waar heden (vrijheid, 
harmonie, respect, et cetera) die zich verschuilen 
in het sublieme en het schone. Het zijn organisato-
ren van een goede cultuur wanneer ze in staat zijn 
effectief te manoeuvreren tussen politiek, staat en 
burgers.

Het lijkt paradoxaal dat juist de nutteloosheid 
van het spelen en van kunst de mens kan helpen bij 
zijn ontwikkeling tot volwaardig en compleet mens. 
Schiller ziet dat de mens alleen in het vrije spelen 
helemaal zichzelf en dus authentiek kan zijn. Voor 
de rationele burger heeft esthetiek een dienende 
functie die verstandig en waardevol gedrag mogelijk 
maakt. Voor de harmonische mens heeft esthetiek, 
naast een dienende, ook een scheppende functie 
en is daarmee een middel om de politieke en maat-
schappelijke werkelijkheid te beïnvloeden. Schiller 
ziet een goede, verstandige en humanitaire staat als 
het meest volmaakte kunstwerk. De polariserende 
en strijdende krachten in de mens en samenleving, 
die hij overal om zich heen ziet, staan de gewenste 
harmonie in de weg. Harmonie is de synthese of 
derde dimensie. In spelen zit die derde ruimte: tus-
sen ratio en intuïtie, tussen moraal en materie. 
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Een speelruimte met oneindige mogelijkheden voor 
de creatieve en scheppende geest, mits het een 
echt vrij spelen is. De esthetische dimensie kijkt 
meer naar het geheel, en niet naar de delen. Naar 
een harmonische verzoening tussen tegen gestelde 
krachten. Door schoonheid te koppelen aan huma-
niteit ontwikkelt Schiller zijn synthese-theorie over 
de esthetische gemoedstoestand, waarbij het gaat 
om een dialectische wisselwerking tussen zintuig-
lijkheid en verstand en tussen de eindige en onein-
dige geest. (Schiller, 2009, p. 134) Waar Kant, aldus 
Schiller, in zijn Kritik der Urteilskraft (1790) nog lijkt 
uit te gaan van een onverzoenbaarheid tussen de 
natuurlijke en geestelijke aanleg van de mens, ziet 
Schiller (1795) dit antagonisme juist als een kans. 
De gebrekkige ontwikkeling van de mens is juist 
een opening voor synthese en verzoening, als ware 
kenmerk van het mens-zijn. Verzoening vindt alleen 
plaats in het derde karakter of esthetische stemming 

van de autonome, vrij denkende mens. Het derde 
karakter is een platform voor onderling begrip en 
verbinding tussen de wereld van de oneindige, cre-
atieve ideeën (vormdrift) en die van de eindigende 
realiteit (zintuiglijke drift). (Schiller, 2009, p. 135; zie 
ook Figuur 6) Goede kunst of kunstenaar beschikt 
over dit derde karakter, aldus Schiller. Kunst brengt 
illusie en waarheid (fantasie en daden, zintuiglijke 
en geestelijke vormen) samen, zonder het naja-
gen van korte termijn effect en populariteit.73 De 
kunstenaar is dienend, scheppend en autoritair en 
helpt het publiek zich te verheffen tot het niveau 
van de verheven kunst door middel van spel. De 
kunstenaar helpt de mens bij zijn opdracht om “Al 
het innerlijke [te] veruiterlijken en al het uiterlijke 
vorm [te] geven.” (Schiller, 2009, p. 43) Al zijn in de 
ogen van Schiller slechts een paar uitzonderlijke en 
krachtige kunstenaars in staat publiek te stimuleren 
tot  esthetische bildung.

Esthetiek 

Kunst

Speeldrift
Schwung vrij  open 

oneindig  
reflecteren 

scheppen harmonie  
speelruimte

Zintuiglijke drift
Fysiek natuurlijk 

lust  materialisme  
bevredigen  tijd 

uniciteit
verscheidenheid

veranderlijk

Een derde weg Vormdrift
Ratio  idee 

inhoud absoluut  
waarheid  recht  
wet  eeuwigheid  

onveranderlijk

Cultuur

Figuur 6 Drie driften van Schiller (1795/2009), door auteur samengevat
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Schiller ontwikkelt zijn filosofisch romantische 
visie in de tijd van de Franse Revolutie en de opkomst 
van het Duits idealisme aan het einde van de 18e 

eeuw. Hij is op zoek naar een meer humanitair en 
democratisch mensbeeld en naar mensen die deze 
vrijheid aan kunnen. Hij betreurt dat er in de samen-
leving zoveel scheidingen zijn tussen domeinen, 
zoals de wetenschappen, beroepsgroepen, staat of 
kerk. Scheidingen roepen strijd op en ontwikkelen 
mensen fragmentarisch. Niet alle talenten worden 
benut, waardoor een mens zich niet tot zijn ideaal 
kan ontwikkelen. Alleen een sterk genie of een meer 
dan middelmatig mens is in staat zich breder te ont-
wikkelen. Wanneer de wereld echter steeds groter 
en complexer wordt, is scheiding tussen domeinen 
onontkoombaar. Veelheid leidt tot scheiding van het 
zuivere verstand in de rationele wereld versus het 
empirische verstand in de ervaringswereld. Beiden 
ontwikkelen hun eigen domein optimaal en zoeken 
de grenzen op. Voor de wereld in zijn totaliteit is veel 
gewonnen met gescheiden ontwikkelingen. Maar 
niet voor het individu. Moed, kracht en wijsheid is 
nodig om tot eenheid en harmonie te ontwikkelen. 
De harde realiteit is echter dat Schiller slechts bij 
een beperkt aantal (elitaire) mensen de gewenste 
esthetische staat aantreft.74 Het lukt hem niet om 
de kritische massa voor zijn ideale samenleving te 
bereiken: de mensen hebben geen tijd, vrijheid of 
vaardigheid om zijn boodschap te kunnen horen. 
Schiller houdt echter hoop op synthese, zelfbeschik-
king en vrijheid en daarmee de mogelijkheid tot de 
ontwikkeling van een harmonieus mens en staat.

Drie thema’s, die Schiller benoemd, werk ik nader 
uit voor deze dissertatie: speeldrift en  schwung, 
esthetische speelruimte en reflecterend scheppen.

Speeldrift en  schwung

Het Germaanse woord  schwung duidt op een ener-
giek fenomeen dat resoneert met woorden zoals 
zwieren, slingeren, spelen, energie, vitaliteit, vrij-
heid, gemak, flow, bevlogenheid, bezieling.75 In de 
derde speel- of tussenruimte kan de mens in alle 
vrijheid en vol  schwung spelen, los van polarise-
rende driften of context. De spelende en creatieve 
geest heeft met zijn bevlogenheid en creativiteit 
toegang tot oneindig veel ruimte en nieuwe ideeën, 
waarmee hij zich weer verder kan ontwikkelen. 
Iedere keer wanneer de mens zich opnieuw bevindt 
in zo’n vrije speelruimte gaan spelen, reflecteren en 
scheppen hand-in-hand. Wanneer het geheel klopt, 
geeft het energie ( schwung). In de ogen van Schiller 
is speeldrift herstellend, verzoenend en spelender-
wijs op zoek naar de synthese van een schitterende 
menselijkheid en naar het richten op het geheel. 
Zoals bij de oude Grieken: eenvoud én rijkdom, 
beschouwelijk én vormgevend, fijngevoelig én ener-
giek, natuur én cultuur. Het Griekse onderwijs richt 
zich op het geheel en dus op de ontwikkeling van 
alle drie de talenten (natuur, verstand, esthetiek). 
Een compleet beeld van jezelf, van een verwerkelijkte 
bestemming, is pas mogelijk wanneer je een dub-
bele ervaring gelijktijdig hebt – tegelijkertijd bewust 
van vrijheid én bestaan – waardoor speeldrift en 
  schwung wordt opgewekt. Tussen zintuiglijke drift, 
die kijkt naar alles wat je met je zintuigen kunt waar-
nemen (Leven), en vormdrift, die letterlijk en figuur-
lijk wilt vormgeven (Gestalte), werkt speeldrift toe 
naar een Levend Gestalte (eenheid) of schoonheid, 
aldus Schiller. Speeldrift is niet lichtzinnig, zoals 
 schoonheid ook niet oppervlakkig is. “Het is de mens 
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slechts ernst als het gaat om het aangename, het goede 
en het volmaakte, maar hij speelt met de schoonheid. 
De mens speelt alleen indien hij in de volle betekenis 
van het woord mens is en hij is alleen dan geheel mens, 
indien hij speelt.” (Schiller, 2009, p. 58) De spelende 
mens is op zoek naar zijn zuivere ideaal en de ideale 
schoonheid, die zowel lieflijk als krachtig is.

Esthetische tussen- of speelruimte

In een derde toestand – een ruimte van lege onein-
digheid, niet te verwarren met een oneindige leegte – 
worden de twee tegengestelde krachten binnen de 
mens en tussen mensen via schoonheid (kunst) met 
elkaar verbonden. Wanneer de verbinding compleet 
en zuiver is, worden hun tegenstellingen opgehe-
ven en verdwijnen beide toestanden. Deze derde 
toestand is de tussenruimte of speelruimte. Hierin 
speelt, denkt, oordeelt en kiest de mens, uit alle 
mogelijkheden, voor één werkelijkheid. Hierdoor 
wordt zijn vrije bepaalbaarheid opgeheven. De wil 
is de enige macht over beide driften die in staat is 
om deze dubbele, tegengestelde drang op te heffen. 
Naast de dood natuurlijk. Welke rol speelt de tus-
senruimte bij de ontwikkeling van de mens? Bij zijn 
geboorte begint de mens eerst zijn zintuiglijke- of 
levensdrift te ontwikkelen. Vervolgens stopt hij hier 
even mee, om ruimte te geven aan de vormdrift en 
de ontwikkeling van de rede. Daarna is het weer tijd 
voor de levensdrift om zich verder te ontwikkelen, et 
cetera. Wanneer de mens beide gronddriften heeft 
ontwikkeld, is hij compleet en ontstaat pas echte vrij-
heid. Dit wisselen van aandacht lukt alleen wanneer 
de mens eerst uit de ene drift stapt in een volledig 
lege tussenruimte, waar hij helemaal vrij is van iedere 
bepaling. “Een negatieve toestand van louter onbe-
paaldheid waarin hij zich bevond, voordat ook maar 
iets op zijn zintuigen inwerkte.” (Schiller, 2009, p. 73) 

De zintuiglijke indrukken moet de mens tegelijkertijd 
vasthouden (om de werkelijkheid niet te verliezen) 
én ook weer opgeven of vernietigen (om ruimte te 
maken voor het nieuwe). Dat lukt alleen door een 
derde bepaling er tegenover of tussen te stellen, 
aldus Schiller. Het gemoed slingert via een soort van 
tussentoestand – waar zintuiglijkheid en rede tegelij-
kertijd werkzaam zijn maar zonder macht – van zin-
tuiglijke gewaarwording naar rationele gedachte, en 
weer terug. In deze vrije, esthetische tussentoestand 
kijkt de mens naar zijn gehele vermogen en niet 
naar afzonderlijke resultaten. Door de dwang van 
de natuur en de dwang van de rede is de mens zijn 
vrijheid afgenomen, maar in deze esthetische tus-
sentoestand krijgt de mens zijn vrijheid weer terug. 
Schoonheid – de tweede schepper naast de natuur 
– maakt het de mens mogelijk om echt mens te zijn 
en laat het verder aan de vrije wil over in hoeverre de 
mens dat ook werkelijk doet. Wanneer de mens zich 
overgeeft aan het genot van echte schoonheid, dan 
kan hij gemakkelijk en vrij schakelen tussen de tegen-
gestelde krachten. Want een echt kunstwerk kan de 
mens in een esthetisch gemoed brengen van een 
“[…] grote kalmte en vrijheid van geest, verbonden met 
kracht en strijdvaardigheid.”76 (Schiller, 2009, p. 78-9)

Reflecterend scheppen

Reflectie of beschouwing is de eerste vrije betrek-
king van de mens tot de wereld om hem heen, aldus 
Schiller. Het maakt verschil, wanneer je als mens 
fysiek deelneemt aan de zintuiglijke wereld en er één 
mee bent, of op meer afstand ernaar kijkt en als het 
ware die wereld buiten jezelf plaatst. De zintuigen 
komen voor het eerst tot rust. De tijd – het eeuwig 
veranderende uit de zintuiglijke wereld – staat even 
stil. Door te reflecteren is het mogelijk om het onein-
dige van de moraal te plaatsen tegen het verganke-

Van der Linden.indb   106 27-Sep-17   15:26:22



4   Esthetische schwung laat kunst werken; culturele esthetiek

107

lijke in de materie. De mens komt tot innerlijke rust. 
De mens is een slaaf, wanneer hij alleen de natuur 
waarneemt. Of een wetgever wanneer hij over de 
natuur nadenkt en bepaalt. Wanneer de mens van-
uit vrijheid en schoonheid reflecteert op de natuur, 
zonder dat hij de zintuiglijke wereld verlaat, komt hij 
in de wereld van de ideeën. Reflectie vloeit samen 
met gevoel. Gewaarwording tegelijkertijd met voor-
stelling. Reflectie is eigenlijk een voorwaarde om 
schoonheid te kunnen ervaren in de esthetische tus-
sentoestand. Reflecteren en afstand nemen begint 
al bij het oog en oor. Zodra de mens begint te genie-
ten bij het luisteren en zien, ontstaat speeldrift en 
is hij esthetisch vrij. Speeldrift is weer gekoppeld 
aan scheppingsdrang en scheppen, het vermogen 
van de nabootsende creativiteit. Basisvoorwaarden 
voor spelen en scheppen is oprechtheid en zelf-
standigheid, waarna goede smaak vanzelf volgt. 
Onoprechtheid leidt weer tot een minderwaardig 
materialisme of dogmatisme. Schiller beseft dat er 
een totale revolutie nodig is waarin de mensheid 
eerst zijn drang naar misbruik en materialisme 
moet loslaten om meer esthetisch en vrij te kunnen 
spelen en scheppen. Om open te staan voor vrije 
invallen en “de macht van de ideeën.” (Schiller, 2009, 
p. 106) Regelmatig is de zintuiglijke drift, met zijn 
wilde begeerte, spelbreker. Uiteindelijk bouwt de 
esthetisch scheppende drift (ongemerkt) aan “[…] 
een derde, vrolijk rijk van het spel en de schijn, waarin 
zij de mens bevrijdt van de ketens van alle betrekkin-
gen en waarin zij iedere morele en fysieke dwang weg-
neemt.” (Schiller, 2009, p. 109)

Reflecties op Schiller

Schiller heeft een ideaalbeeld over de mens en de 
staat als een harmonieus, ondeelbaar geheel. Hij 
ziet ook culturele en kunstzinnige krachten die een 

mooie, vrije, gelukkige en humane wereld kunnen 
scheppen, zoals bij de oude Grieken. De politiek en 
staat hebben er echter voor gezorgd dat de mens 
juist (steeds meer) tegen over zichzelf – en tegen-
over elkaar – is komen te staan. Dit komt, volgens 
Schiller, door het benadrukken van de dominantie 
van het verstand (Verlichting) en daarmee het schei-
den van lichaam en geest, van natuur en moraal. 
Het valt hem op dat de ontwikkeling van de col-
lectieve cultuur stijgt, maar de ontwikkeling van de 
individuele, harmonieuze mens daalt. Hoe valt dat 
te verklaren? Deze behoefte aan meer kennis vraagt, 
mijns inziens, steeds meer om (super-) specialisten 
en sterk gedifferentieerde functies. Waardoor de 
mens incompleet blijft, omdat hij geen aandacht 
besteedt aan zijn overige kwaliteiten (naast zijn spe-
cialisme). Toen al, en nu nog steeds of misschien 
nog wel meer in deze tijd. Ook al lijkt een oplossing 
voor handen – een weg naar harmonie en eenheid 
via kunst, schoonheid en gevoel77 – toch is er vaak 
sprake van een hardnekkige innerlijke machtsstrijd 
tussen moralisme en materialisme. Het lijkt bijna 
een onoverbrugbaar dilemma. Mijn vraag is wat er 
dus écht nodig is om serieus te werken aan die derde 
weg? Om te komen tot echt vrije tussenruimte, los 
van dominanties van driften of andere zaken? Zodat 
er ruimte komt voor de spelende mens, de homo 
ludens.78 Of is hij mogelijk te idealistisch?

Ik ga te rade bij Jung (1949/2003) die Schiller graag 
aanhaalt.79 Jung ziet met lede ogen – gelijk Schiller – 
dat de collectieve cultuur tot stand komt via de ver-
krachting van de individualiteit. Hij ziet een diepe 
kloof tussen wat iemand is en  vertegenwoordigt. 
Tussen wat iemand als individu presteert en als col-
lectief wezen. (1949/2003, p. 95) Schiller behoort 
met zijn visie op de ideale esthetische opvoeding 
van de mens tot het introverte, denkende type en 
heeft zijn ideaal mensbeeld gebaseerd op zijn eigen 

Van der Linden.indb   107 27-Sep-17   15:26:22



In het handelen toont zich wijsheid

108

pijn van incompleetheid, aldus Jung (2003). Schiller 
is dus meer een ideële moralist dan een pragmati-
sche materialist, die vanuit zijn “gebrekkigheid van 
zijn eigen ontwikkeling” meer aandacht besteedt aan 
Form (ideaal, moraal, idee) dan aan Stoff (materie, 
lusten, pragmatisme). (2003, p. 89) Jung noemt dit 
het typische conflict van het introverte type. (2003, 
p. 91) Jungs kritiek op Schiller is dat Schiller de oplos-
sing – voor het overbruggen van al die innerlijke ver-
schillen en conflicten – zoekt bij het verstandelijke en 
bij een esthetische toestand. Jung noemt deze speel-
ruimte van Schiller het onbewuste – een volslagen 
leegheid van bewustzijn, gewaarwording, gevoel en 
gedachten – waar de mens ook via yoga en meditatie 
kan komen. Ik ben het eens met Jung dat er meer 
mogelijkheden zijn om op deze derde of middenweg 
te komen, dan alleen kunst. Dan nog blijft, mijns 
inziens, de vraag waarom het ideale mensbeeld van 
Schiller – te bereiken via een derde weg – in het han-
delen zo moeilijk blijkt? Waarom blijft het werken 
aan de (ideale) esthetische ontwikkeling van mens 
en staat zo moeizaam, ook nog in deze tijd?

De (polariserende) driften houden de mens al 
lang bezig. Bij de driftige mens heeft men meestal 
een negatief beeld van een overdadige en eenzijdige 
materialistische drift.80 Schiller richt zich juist op 
drie menselijke driften, de destructieve en construc-
tieve relaties tussen die driften en het natuurlijke 
verlangen van de mens naar harmonie, eenheid en 
eenvoud. Hij gelooft dat mens en staat uiteindelijk 
zal kiezen voor het handelen en bewandelen van het 
juiste – goed, waar, schoon – pad. Deze keuze is 
volgens mij meer sociaal en cultureel bepaald, dan 
individueel, om vooruit te gaan of terug te vallen. 
Om een weg te kiezen, die Schiller of andere gidsen 
aanreiken. De cultureel antropoloog Van Gennep 
(1909/1960) beschrijft een expliciete en collectieve 
liminale fase (een sociale constructie voor mensen 

in transitie) als een rite de passage, gebaseerd op 
eeuwenoude tradities en rituelen. Er zijn volgens 
mij overeenkomsten tussen Van Genneps liminale 
fase en de tussenruimte van Schiller, zoals een 
aparte ruimte, spelen met destructieve en construc-
tieve krachten, doorstaan van zware beproevingen, 
onderlinge strijd, zoeken naar schoonheid en een 
gids die faciliteert en aanmoedigt bij de transitie. 
Schiller beschrijft zijn derde-weg-ideaal in mijn ogen 
meer positief door te spreken over “een derde vrolijk 
rijk van het spel en de schijn”, over  spelen en  schwung 
als licht, vrij en energiek handelen en over de kunst 
of kunstenaar als gids. In zijn ogen leidt strijd en een 
destructieve relatie tot een eenzijdige ontwikkeling, 
en een constructieve  relatie – wanneer alle driften in 
het menselijk en relationeel theater ook echt samen-
werken – tot harmonie en eenheid. Mijns inziens 
is het proces van bildung niet zo zwart wit, zoals 
Schiller het voorstelt. Strijd, doorzetten en (over)
winnen kunnen ook leiden tot constructieve ontwik-
keling en harmonie, zoals Van Gennep ons laat zien. 
Serieus spelen en ontwikkelen is van nature niet 
altijd vrolijk, eenvoudig, licht en vanzelfsprekend. 
Ik (h)erken de zorg van Schiller, dat mensen met 
een puur consumerende en eenzijdige materialisti-
sche (of moralistische) houding gemakkelijk kunnen 
terugvallen (regressie) in hun ontwikkeling. Maar 
ook de oude Grieken trainden hard om zich te ont-
wikkelen en gingen obstakels niet uit de weg. Ook in 
de kunst leidt destructie, dood en zware beproeving 
weer vaak naar nieuwe inzichten en ontwikkeling. 
Kortom: sommige strijd is, volgens mij, juist goed 
voor de ontwikkeling van vernieuwing, harmonie 
en eenheid. En de mens heeft die niet uit de weg 
te gaan. Een goede gids of coach voor de mens-in- 
ontwikkeling lijkt wel wenselijk. Schiller stelt goede 
kunst of een (echte) kunstenaar voor. Ik vraag me 
wel af of ieder mens in staat is om zo’n hoogwaar-
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dige gids te verstaan? Is de mens wel in staat – al 
dan niet met een goede gids – om uiteindelijk zelf 
de juiste of goede keuze te maken?81

Schiller richt zijn boodschap tot iedereen, en 
komt snel met een paar condities voor zijn lezers: 
mits die persoon […] in staat is tot enige vorm van 
(zelf)organiseren, […] ook echte kunst als leerin-
strument kan permitteren, […] de materialistische 
drift kan weerstaan. Zelf voeg ik toe: mits hij in 
staat is de poëtisch filosofische taal van Schiller 
en andere bevlogen filosofen te verstaan en ver-
volgens te vertalen in handelen. Ik heb het lezen 
en doorgronden van Schillers brieven niet als mak-
kelijk ervaren. Hoe aantrekkelijk emancipatorisch 
en democratisch de drijfveren van Schiller voor 
mij klinken, het toepassen van zijn gedachtegoed 
is niet makkelijk. De ontwikkelende mens (en ik 
zelf) kan soms goed een vertaler, mediator of leer-
meester gebruiken bij het spelenderwijs omzetten 
van deze ideale ontwikkel-filosofie in handelen. 
Een hoeder die voorkomt dat een spelende mens 
vast komt te zitten in een dogmatische, alomvat-
tende filosofie of esthetisch gedachtegoed, zoals in 
de casus. Die voorkomt dat Schillers idealistische 
gedachtegoed niet in zijn eigen moralistische val-
kuilen vervalt. Twee eeuwen na Schiller (1795) zijn 
het verlangen naar harmonie en eenheid, alsmede 
de strijd tussen materialisme en moralisme nog 
steeds actueel. Wat is, naast een filosofisch ideaal 
over eenheid en harmonie, nog meer of anders 
nodig om wijs te handelen?

4.2 De scheppende geest maakt het 
abstracte concreet

In deze paragraaf ga ik te rade bij de filosoof Van 
der Velde (1928-2014) die met zijn Perspectieven 
(2011) reflecteert op de wenselijkheid van cross-

overs  tussen abstracte kunst, filosofie, wetenschap, 
bestuur en samenleving ten behoeve van het ont-
wikkelen van nieuwe inzichten over vrijheid, verschil 
en verdraagzaamheid. Van der Velde is in de laatste 
jaren van zijn leven lid van de YF denktank en tevens 
een van de grondleggers van wat in deze dissertatie 
het YF gedachtegoed wordt genoemd.82 Hij is voor-
stander van een vrije, culturele en zinvolle ontwikke-
ling van de mens en sluit daarin, mijns inziens, aan 
op het gedachtegoed van Schiller.83 Ik beschrijf eerst 
de essentie van zijn Perspectieven en vervolgens 
drie concepten die relevant zijn voor dit onderzoek: 
a) de scheppende geest en creatio ex nihilo, b) de 
ontbeeldende dialoog en c) de museale werkplaats. 
Tenslotte sluit ik dit deel af met een reflectie op dit 
theoretisch perspectief.

Perspectieven op de vrije geest, creativiteit en 
de innerlijke noodzaak tot scheppen

Wanneer ik Van der Velde vraag “Waarom willen we 
[YF] de dialoog aangaan met abstracte kunst?” ant-
woordt hij consequent: “Om verdraagzaamheid te 
bevorderen”. Een echte, open dialoog met en over 
(abstracte) kunst kan uiteindelijk leiden tot het leren 
verstaan en respecteren van onderlinge verschillen, 
zoals interpretaties, smaken en oordelen. Respect 
voor verschillen (de Ander, het Anders zijn) kan weer 
leiden tot verdraagzaamheid in en voortgang van 
de samenleving. Een les die hij iedereen, met name 
bestuurders, gunt. Hij ziet het anders-zijn als een 
bron van mogelijkheden en onvermoede inzichten; 
een stimulans om nog meer te willen kunnen dan 
de mens al kan. “Het denken over oneindige moge-
lijkheden in plaats van een voorgegeven vorm creëert 
ruimte voor onbegrensde mogelijkheden. Met het ont-
staan van abstractie heeft de kunst zich bevrijd van de 
nabootsing en zijn vele concrete werelden mogelijk.” 
(Van der Velde, 2011, kaft)
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Van der Velde (2011) betoogt dat het creatieve in 
de mens geen nabootsing (mimesis) is,84 maar een 
mogelijk resultaat van een vrije, scheppende geest. 
Hij relativeert dat alles wat de mens schept eigenlijk 
nabootsing is, namelijk van ideeën – uit de echte, 
volmaakte ideeënwereld van Plato – die in de geest 
zijn opgeslagen. Het maakproces van een idee is 
niets anders dan het kopiëren of namaken van dit 
idee dat er al is. (p. 9) Kunstwerken zijn poëtische 
voortzettingen of concretiseringen en geen abstrac-
ties van de scheppende geest, of van de in die geest 
gevoelde vrijheid en loszinnigheid. In die vrijheid 
en vrije geest zit een urgentie of interne noodzaak 
tot creëren. (p. 13) Van der Velde noemt dit virtu: 
een innerlijke, mogelijke scheppende kracht of een 
‘onontkoombare urgentie’ bij de mens die datgene 
wil vormgeven wat hem voor de geest komt. Juist 
het onbepaalde, oneindige of de leegte nodigt of 
daagt de mens uit tot vormgeven. Deze onbepaalde 
virtu-staat wekt in eerste instantie een gevoel van 
chaos en verwarring op, die de scheppende geest 
heeft te (leren) verdragen, voordat hij in staat is te 
creëren. “Man muss noch Chaos in sich haben, um 
einen tanzenden Stern gebāren zu können”, aldus 
Van der Velde.85 De kracht van chaos en welge-
vormdheid gaan samen bij het creatieve schep-
pingsproces. (p.  13) Hij spreekt over herschepping 
en ontlediging: het onbepaalde of lege draagt veel 
expressieve mogelijkheden aan. Ontlediging is als 
een beginnende herschepping: “De lust tot vernie-
tiging is een scheppende lust.” (p. 13) Wanneer er 
nog geen enkele voorgegeven vorm is van iets in 
onze  zintuiglijk waarneembare wereld, dan is de 
kunstenaar – of ieder scheppende geest – in staat 
om met een oneindigheid aan keuzemogelijkheden, 
iets nieuws te creëren uit het niets: Creatio ex nihilo. 
(2011, p. 13)

Om nu tot meer concrete, echte communicatie 
met de ander en het andere te komen, om échter te 
worden, is ontbeelding wezenlijk. Van der Velde refe-
reert graag aan Buber (1923/1998) en zijn filosofisch 
betoog over de waarachtige relatie tussen Ich und 
Du. Met name bestuurders nodigt hij uit open, zon-
der vooroordelen, in gesprek te gaan. Door open en 
ontbeeldend te kijken en te luisteren ben je in staat 
de realiteit dieper en helderder te ervaren, en dus tot 
echtere, meer waarachtige communicatie te komen. 
Abstracte kunst kan hierbij helpen. “Zonder beel-
den kun je niet communiceren in de taal, maar echte 
communicatie eist verbeeldingskracht en gevoel.” 
(p. 16) Dit proces van dialogisch kijken en scheppen 
is meestal een individueel proces, gericht op een 
“unieke mogelijkheid tot authentieke zelf-wording”, 
een verruiming van je sensibiliteit en een intensief 
levenslang leren.

Van der Velde refereert, net als Schiller, aan een 
culturele esthetische opvoeding van de mens en de 
rol van kunst als pedagogisch instrument. Waar Van 
der Velde spreekt over het belang van een levens-
lang leer- en zelfwordingsproces, spreekt Schiller 
over het ontwikkelen van een impliciet ideaal van 
mens en staat. Waar Van der Velde meer nadruk legt 
op ontbeeldend dialogisch kijken, loszinnigheid en 
scheppende geesten, ziet Schiller het belang van de 
spelende, vrolijke mens en  schwung. Waar Van der 
Velde eerder spreekt over dialogiseerkracht, spreekt 
Schiller meer over speelkracht. Beiden spreken wel 
over een vrije ruimte met oneindig veel mogelijk-
heden als bron voor creativiteit en ontwikkeling, 
waarbij Schiller meer spreekt over een tussenruimte 
en Van der Velde mij regelmatig en letterlijk heeft 
gewezen op het heelal; iedere avond keek hij even 
in alle rust naar “gene zijde van het einde”. Beiden 
erkennen het probleem van de taal en moeite om 
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esthetische gevoelens goed uit te drukken: “Ze zijn 
onzegbaar en onbeschrijflijk mooi.” (p. 27)

Van der Velde typeert zijn filosofisch denken als 
mogelijkheidsontologie. Deze filosofie staat haaks 
op gezichtspunten die uitgaan van een totalitaire 
drift en iemand die anders denkt en voelt buiten 
spel plaatst. In zo’n poging wordt impliciet una-
nimiteit geëist met betrekking tot het resultaat en 
daarin is hij heel stellig: daar wil hij niet aan mee-
doen! Hij vraagt zich af waarom nabootsing zoveel 
aandacht krijgt in deze tijd. Komt dit door “het ver-
val van de macht van hiërarchieën, de verandering 
van onze wereld en samenleving en de rol van de 
technologie daarin?” Op een dag parkeert hij zijn 
auto ergens aan de kant van de weg in Friesland 
om te gaan wandelen, in het ‘wijde niemandsland’. 
Bij terugkomst treft hij opeens een hele rij auto’s 
geparkeerd naast de zijne. Dit noemt hij “mimesis 
in zo’n weids land zonder enige oriëntatie voor par-
keerders.” (p. 31) Van der Velde, voorstander van 
goede democratie, heeft zorg over de groeiende 
tendens naar unanimiteit en mimetisch gedrag in 
de samenleving, het willen hebben wat de buurman 
heeft, en het daarmee in gedrang komen van het 
unieke van de mens. Hij vraagt zich af: “Kunnen 
alle mensen ook in één richting staan, evenwijdig aan 
elkaar, in de richting van zorg voor Moeder Aarde en 
al degenen die zorg behoeven in elementair opzicht, 
en tegelijkertijd niet gevaarlijk unaniem worden?” 
(p.  32) Veel bestuurders kiezen al om het goede 
verder te dragen of te ver-dragen. “Eenstemmigheid 
kan ontstaan door middel van een confrontatie 
met de kunst, radicaal onderscheiden van unanimi-
teit.” (p. 32) Hierbij staat ons voelen centraal en 
past de abstracte kunst, die per definitie authen-
tiek is, omdat zijn schepping en oorsprong komt 
van “gene zijde van het zijn” ofwel de “ruimte van 
oneindigheid”. In een speciaal daartoe ingerichte 

werkplaats met diverse kunstvormen, zoals het 
oorspronkelijke Griekse museion, kan uit een con-
frontatie met (abstracte) kunst een dialoog ont-
staan met “[...] ruimte waarin andere dan gangbare 
mogelijkheden door de deelnemers zelf worden ont-
wikkeld (zonder het eens te worden).” (p. 32) Hij ziet 
hierin een rol voor YF, om dergelijke dialogen te 
faciliteren in zo’n werkplaats. Dialoog en reflectie 
brengt het individu en het collectief van individuen, 
dichter bij het Goede, wat niet gelijk staat aan het 
unanieme. Elkaar aanzetten tot meer grote, unieke 
daden en wereldvraagstukken beter oplossen, is 
mogelijk door een soort van gezamenlijk verdragen 
van diversiteit en uniciteit, een polyfonische meer-
stemmigheid. Uiteindelijk stelt Van der Velde regel-
matig: “In het handelen toont zich pas wijsheid.”86 
En vat hij het waarom samen in één woord, dat 
hij vervolgens speels op drie manieren uitspreekt: 
“Verdraagzaamheid. Ver-dragen. Ver…dragen.”87

In het volgende deel beschrijf ik kort drie concep-
ten die volgens mij relevant zijn voor dit onderzoek: 
a) de scheppende geest en creatio ex nihilo, b) de 
ontbeeldende dialoog en c) de museale werkplaats 
(zie ook Figuur 7).

De scheppende geest en creatio ex nihilo

Stel: een geometrisch abstracte kunstenaar geeft 
zichzelf de opdracht een driedimensionale kubus 
te halveren op een niet voor de hand liggende, 
verrassende en wiskundige manier. Hoe gaat zo’n 
scheppende zoektocht? Met deze vraag begint Van 
der Velde zijn boek Perspectieven. Hij refereert naar 
het denk- en creatieproces van de kunstenaar De 
Joode en zijn kunstwerk Complexiteit (1980). Van 
alle honderden mogelijkheden kiest de Joode er 
één, die in zijn ogen nieuw is: hij creëert iets uit 
niets, aldus Van der Velde. Creatio ex nihilo sluit 
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aan bij de uniciteit of unieke zelfwording van ieder 
mens. “De werkelijkheid wordt ervaren als een ‘moge-
lijkheid van mogelijkheden, die je op vele manieren 
kunt verkennen en onderzoeken en die ruimte biedt 
tot scheppen en vernieuwen. Zij impliceert een rij-
kere idee van creatie.” (p. 15) Van der Velde spreekt 
graag over Mogelijkheid van de mogelijkheden in 
plaats van Vorm der Vormen, waaraan Aristoteles 
refereert. Een welgevormd idee of ‘potentie act’ die 
we kennen uit de natuur (een eikel kan alleen een 
eikenboom worden als eindvorm) gaat niet op voor 
scheppende geesten. De eikel heeft geen keuze, 
en de scheppende geest wel, aldus Van der Velde. 
De creatieve, scheppende geest van het individu 
heeft een oneindigheid aan mogelijkheden. Virtu 
refereert vervolgens naar een innerlijke kracht of 
vermogen tot scheppen, zonder dat er al een vast 
gegeven vorm voor hoeft te zijn in de realiteit. Het 

mogelijke (esse, zijn) komt naast het werkelijke 
(posse, kunnen zijn) te staan. Je mag natuurlijk als 
scheppende geest afwijken van bestaande metafy-
sische structuren, vormen en eigenschappen, 
alhoewel de natuur altijd wel een belangrijke inspi-
ratiebron is voor kunst (natura artis magistra). De 
realiteit bevat in deze ontdane staat een veel gro-
tere expressierijkdom die een integrerende inspan-
ning vraagt van de vormgever om aangesloten te 
blijven bij de realiteit en op alle terreinen van het 
leven daartoe vrije speelruimte eist.

Ontbeeldende dialoog

Om tot meer concrete en échte communicatie met 
de ander te komen is ontbeelding wezenlijk. Het 
creëren van iets, het daadwerkelijk maken, is al een 
ingrijpend proces. Het ontbeeldend kijken zorgt bij 

Creatio ex nihilo
Chaos & dansende sterren
Vrije scheppende geesten

Echt kijken
Ontbeeldende dialoog

Figuur 7 Museale werkplaats met scheppende geesten, vrij naar Van der Velde (2011) met als illustratie 
Vierkanten in perspectief (De Joode, 1997)
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zowel de kunstenaar als bij het publiek voor een 
extra verdieping in dit proces. “Diepere communica-
tie komt tot stand met de in beeld gevatte realiteit, 
bijvoorbeeld de verhouding met een ander.” (Stichting 
Yellow Fellow, 2008, p. 169) Van der Velde moe-
digt met name bestuurders aan zonder vooroorde-
len, aannames, vooropgezette principes of andere 
‘verstijvingen’, die vaak het handelen dicteren, in 
gesprek en in relatie te gaan. Bestuurders moeten 
ten diepste gevoed worden door de Idee van het 
Goede. Anders kunnen ze niet zinvol (zin-vol) bestu-
ren, stelt Van der Velde. Hij adviseert bestuurders 
afstand te nemen en zich eens los te maken van wat 
ze denken en vinden van datgene dat schijnt te moe-
ten. Door ontbeeldend te kijken en luisteren ben je 
in staat de realiteit dieper en helderder te ervaren 
en tot meer echte communicatie te komen. Met 
ontbeelding beoogt Van der Velde geen beelden-
storm. (2011, p. 16) Hij stelt voor beelden over de 
ander of het andere te breken, wanneer ze verstar-
rend of beperkend werken. Bijvoorbeeld wanneer 
je de ander hebt gevat in een gefixeerd beeld. De 
werkelijkheid voel je beter doordat je je ontdoet van 
wat je (te) stellig dacht te weten. Op menselijk en 
politiek-economisch vlak wordt nog vaak gewerkt 
vanuit vooropgezette principes of verstijvingen. Het 
is niet makkelijk voor de mens hieruit los te komen. 
Ontbeeldend kijken kan je leren van abstracte kunst. 
Door jezelf te ontdoen van je eigen fixaties bij het kij-
ken en open te staan voor de diverse  werkelijkheden 
of gelaagdheden van de kunst, aldus Van der Velde. 
(p. 17) Hij refereert hierbij aan een uitspraak van de 
kunstenaar Klee: beeldende kunst beeldt niet alleen 
het zichtbare af, maar maakt ook het onzichtbare 
zichtbaar. Dat kan je alleen zien door ontbeeldend 
en echt dialogisch te kijken. Dit dialogisch kijken 
is een individueel proces dat diepe inzichten en 
beweegredenen kan opleveren, zowel voor publiek 

als voor de kunstenaar.88 Redenen om te bewegen 
en te handelen vanuit het goede, het ware en het 
schone. Dialogeer-kracht kan je het beste leren door 
het voeren van dialogische gesprekken over kunst, 
techniek en wiskunde. Dialogiserend kijken naar 
abstracte kunst, voor veel mensen een niet ver-
trouwde wereld, leert de vertrouwde wereld anders 
te voelen en de kaders waarin we leven te relative-
ren. Dat roept aanvankelijk een gevoel van tegenzin 
op, waar we doorheen moeten om tot het diepere 
inzicht te komen en te kunnen voelen “zonder dat 
enig begrip bemiddelt”. (Van der Velde, 2011, p. 25) 
Dit dieper voelen kan voor een ieder zo sterk voelen 
dat je er van overtuigd bent dat de ander dit gevoel 
ook precies zo moet voelen, zoals jij dit voelt. Een 
sensus communis.89 Dit dieper voelen is niet geba-
seerd op verstandsbegrippen, maar kan wel gaan 
over begrippen, aldus Van der Velde. Door beper-
kingen in onze taal hebben we echter moeite onze 
esthetische gevoelens goed uit te drukken: “ze zijn 
onzegbaar en onbeschrijflijk mooi.” (p. 27)

Museale werkplaats

Van der Velde verwijst naar wat YF beoogt met een 
werkplaats voor abstract denken, nauw verbon-
den met een museum voor abstracte kunst. Maar 
dan in de oorspronkelijke betekenis van het woord 
(musaeum, museion), namelijk een werkplaats voor 
de muzen. Een plaats waar bestuurders leren met 
behulp van (abstracte) kunst concretiserend te den-
ken en open te staan voor het nieuwe. (p. 20) Hij 
beschrijft hoe hij zelf op een podium staat, naast 
twee abstracte kunstwerken. Vlak voor hij begint 
met zijn inleiding, kijkt hij goed naar deze werken 
en krijgt hij spontaan nieuwe inzichten. Hij is over-
tuigd dat zijn betoog daardoor een diepere beteke-
nis heeft gekregen. Van der Velde vreest, juist bij 
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bestuurders, unanimiteit en nabootsend (mime-
tisch) gedrag. Wanneer iedereen het met elkaar eens 
is, moet je het juist niet doen, zegt hij regelmatig. 
Als het goed is, inspireert democratie tot echte ver-
draagzaamheid “die niet gelijkstaat aan onverschillig-
heid.” (p. 32) Tot oprechte benieuwdheid voor wat de 
ander ten diepste beweegt, ook als je het niet met 
hem eens bent. Zelfs in morele zin, of zelfs wanneer 
je ergens kwaad over bent, aldus Van der Velde. In 
zijn ogen is democratie goed wanneer er juist niet 
te veel consensus heerst. Ze kan echter niet wor-
den afgedwongen met geweld. Mimetisch gedrag is 
niet goed voor de structuur van besluitvorming. Hij 
ziet echter mimetisch gedrag toenemen, op mon-
diaal niveau. Zorgelijk, vindt Van der Velde. (p. 32) 
Zeker wanneer het unieke van de mens daardoor 
in gedrang komt. Gelukkig ziet hij tegelijkertijd dat 
sommige ondernemers meer aandacht hebben voor 
duurzaamheid, Moeder Aarde en de samenleving. 
Niet omdat het mogelijk is, maar omdat ze (kun-
nen, willen) kiezen om het goede verder te dragen 
(te ver-dragen). Niet om ze vóór te zeggen wat ze er 
ná moeten doen, maar via gemeenschapsvorming 
vanuit de kunst “waarin een ‘éénstemmigheid’ kan 
ontstaan.” (p. 32) Deze manier van dialoog voeren 
vraagt om een wezenlijk andere manier van kijken, 
denken, oordelen, kiezen en uitspreken. Deze ver-
mogens heeft de mens te ontwikkelen door veel 
te oefenen. Bijvoorbeeld in een werkplaats van de 
muzen, met kunst als (oefen)middel. Van der Velde 
is ten diepste gedreven door het (blijven) zoe-
ken naar en respect hebben voor de Ander en het 
Andere. Door recht en rechtvaardigheid, eenstem-
migheid en radicale uniciteit. (p. 33)

Reflecties op Van der Velde

De loszinnigheid waar Van der Velde over spreekt 
ligt, mijns inziens, in lijn met de  schwung van 

Schiller. Ook al spreekt en schrijft hij in dit verband 
graag over scheppende geesten – en niet zozeer over 
scheppende handen – toch belichaamt hij voor mij 
een domein tussen ratio en intuïtie met zijn inge-
togen bezieling, ontbeeldende geest, concrete voor-
beelden, timing en humor. 90 Hij speelt graag met 
taal en publiek over iets dat hem raakt. Hij is in staat 
een dialoog open te houden voor het onderzoeken 
van mogelijkheden, waar anderen de discussie meer 
willen vastzetten. Zo schrijft hij bijvoorbeeld niet 
voor specifieke doelgroepen, want hij is van mening 
dat iedereen zijn boek mag lezen. Tenslotte staat bij 
een kunstwerk ook niet een bordje waarin de doel-
groep van publiek staat aangegeven, betoogt hij. 
Van der Velde kadert het esthetisch leerproces ogen-
schijnlijk eenvoudig: ieder mens is in staat zichzelf 
te bekwamen in dialogisch en ontbeeldend kijken, 
zijn oordeelsvermogen te ontwikkelen en ook uit 
te spreken, zijn gevoel te volgen en open te blijven 
voor het denken en handelen in mogelijkheden (in 
plaats van verstijvingen). Dit zijn voorwaarden om 
als mens vrij, verantwoordelijk en zinvol te ontwik-
kelen. Om de goede beslissingen te nemen en (de 
moed te hebben) het goede te doen. Hij blijft posi-
tief en vertrouwen op de keuze van de mens voor 
het goede, ondanks de toenemende onrusten in 
de wereld rondom of de verstijvende oordelen over 
de nutteloosheid van zoiets als kunst. Waar vin-
den we in deze tijd meer van dit soort meesterlijke 
leermeesters, die leerprocessen op een Mouseion-
achtige wijze kunnen faciliteren en mensen helpen 
met een ontbeeldende dialoog voeren, vraag ik me 
af? Van der Velde legt unieke, eigen-wijs-gerige ver-
banden tussen concepten als de scheppende geest, 
oneindige mogelijkheden, dialogisch ontbeeldend 
kijken, museale werkplaats en experimenten met 
kunst. Hij wil het Mouseion of de creatief-geestige 
werkplaats weer terug in de samenleving, in ieder 
geval voor bestuurders. Hierin sluit hij aan op de 
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intenties van Schiller met een cultureel esthetisch 
ontwikkelingsperspectief. Over het organiseren van 
dit soort werkplaatsen en dialogen spreekt hij zich 
weinig uit, behalve zijn uitspraken “Sapere Aude” 
en “In het handelen toont zich wijsheid.”91 Van der 
Velde eist bijna van bestuurders en beslissers, dat 
zij naast open dialoog, goede besluitvorming en 
moedig handelen ook regelmatig reflecteren op hun 
handelen, en blijvend op zoek gaan naar nieuwe 
mogelijkheden.

Hoe past hij zijn wijsheid toe in de concrete dia-
logen in de denktank en het organiseren van YF als 
museale werkplaats? Zijn kritische, ontbeeldende 
visie uit hij ook naar de beslissers van YF. “Het luis-
tert nauw”, is bijvoorbeeld een strenge reactie wan-
neer YF ‘iets met muziek’ wil gaan doen tussen de 
exposities door. Als het gaat om het organiseren van 
specifieke cross-overactiviteiten (kunst, muziek, filo-
sofische inleidingen) is hij soms precies en kritisch 
en andere keren laat hij veel mogelijkheden open. 
In de denktank stelt hij thema’s en beslissingen 
aan de orde, die een onderwerp vastzetten, zonder 
dat hij mensen direct op hun vaste overtuigingen 
aanspreekt. Hij werkt als een procesvertrager en 
proces verdieper. Vanuit rust zorgt hij voor de nodige 
reflectie, bijvoorbeeld wanneer een (te snelle) ver-
snelling dreigt. Vanuit taal en gedrag, bemiddelt hij 
tussen gedachtegoed en handelen. Deze meesterlijke 
rol en invloed op de dialogen neemt vanwege zijn 
hoge leeftijd af, juist wanneer YF de transitie maakt 
van gedachtegoed naar handelen en het ontwikke-
len van een museale ruimte. De vraag is of de groep 
scheppende geesten (YF) in staat is het esthetisch 
gedachtegoed, door Van der Velde verwoord (2011), 
te vertalen in organiseren en gedrag. Zodat het han-
delen van YF ook een eigen wijsheid toont.

4.3  Esthetische  schwung als modus 
operandi in organisaties

Het derde perspectief op culturele esthetiek is die 
van De Monthoux (2004). Hij ziet  schwung als 
modus operandi om kunst te laten werken voor een 
artistieke of kunstonderneming (Art Firm). Na een 
algemene toelichting op zijn visie introduceer ik 
drie concepten die volgens mij relevant zijn voor dit 
onderzoek: a)  schwung als modus operandi, b) vier 
spelers in en c) vijf archetypen van een kunstonder-
neming. Tenslotte eindig ik met een reflectie op dit 
theoretisch perspectief.

Esthetische  schwung als modus operandi voor 
een kunstonderneming

De Monthoux (2004) ontwikkelt op een lyrische 
wijze een visie om kunst te laten werken en publiek 
cultureel te ontwikkelen. Geïnspireerd door Schiller 
en diens visie op  schwung en speeldrift, vraagt hij 
zich af of  schwung ook valt te managen. Hij gaat op 
zoek naar  schwung als een modus operandi voor een 
kunstonderneming. Kunst en kunstenaar ziet hij 
als een gids (leermeester) voor het ontwikkelen en 
organiseren van spel, speelsheid en esthetiek. Ze 
reiken publiek instrumenten aan om te leren (zin-
tuiglijk) ervaren en beseffen wat ze zien, en te leren 
oordelen over impliciet hogere waarheden, waarnaar 
Kant en Schiller ook al verwijzen. Zo beschouwd zijn 
kunst en kunstenaar mogelijke organisatoren van 
 schwung, esthetiek en goede cultuur. Mogelijk, want 
niet iedere kunstenaar is geschikt of in staat om te 
organiseren en manoeuvreren tussen politiek, staat 
en burgers, aldus De Monthoux (2013). Kunst, esthe-
tiek en een filosofische esthetiek zijn pedagogische 
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instrumenten voor de esthetische opvoeding van 
de mens en samenleving, waarmee De Monthoux 
de lijn volgt van Schiller.92 Kunst kan pas zijn werk 
doen wanneer het oog in oog komt te staan met 
publiek. Door confrontatie met publiek ontstaat pas 
een relatie tussen kunst en publiek. Pas dan kan 
kunst inspireren, verwarren, verbazen, anders laten 
denken en het publiek een esthetische beleving of 
 schwung geven. En daarmee bijdragen aan de cultu-
rele ontwikkeling van de mens. Esthetiek is in die zin 
sociaal en relationeel, aldus De Monthoux en ver-
wijst naar Schiller (1795) en Bourriaud (2002).

Hij prefereert het begrip esthetiek boven artis-
tiek, creatief of kunstzinnig. Esthetiek is als leer 
van de zintuigen een meer omvattend concept en 
daardoor breder toepasbaar dan het begrip kunst. 
Schoonheid in het algemeen en kunst in het bij-
zonder is in staat een zintuiglijke (esthetische) 
beweging, ervaring of  schwung te creëren bij de 
beschouwer. De Monthoux ziet dat in iedere orga-
nisatie – van ziekenhuis, politieke partij, supermarkt 
tot artistieke onderneming – esthetiek en  schwung 
een belangrijke bedrijfskundige rol spelen. Esthetiek 
is een vast onderdeel van onze samenleving en 
organisaties. Door esthetiek goed te organiseren 
neemt de kans toe dat het ook meer effect heeft. 
De Monthoux geeft eerst zijn visie op zijn ideale 
kunstonderneming (Dionysos Inc.), met vijf filosofen 
in het management. 93 Vervolgens werkt hij dit uit 
tot een meer generiek model: kunst staat centraal 
in het midden, ondersteund door vier bouwstenen 
en  schwung als operationele bedrijfsstrategie. Iedere 
bouwsteen is uniek, heeft een eigen rol of functie 
in de kunstonderneming en is essentieel voor het 
succes van de kunstonderneming. Bij de rolbeschrij-
ving laat hij zich inspireren door een aantal filoso-
fen. Hij onderscheidt: a) het publiek (Kant), want 
kunst is alleen kunst wanneer het zich toont aan 

publiek; b) de kunstenaar of creatieve schepper (Von 
Schelling), die het artistieke concept ontwikkelt; 
c) de criticus of leermeester (Dewey), die de kunst 
oordeelt en faciliteert bij de vertaling van kunst naar 
publiek of samenleving; en d) de esthetische tech-
neut of manager (Nietzsche), die zorgt dat de kunst 
met alle middelen (techniek, financiën) mooi en 
goed wordt vormgegeven en kan inter acteren met 
het publiek. Al vanaf de uitvoering van grootschalige 
Griekse tragedies weet men dat er best wel een inge-
wikkelde organisatie nodig is om kunst te organise-
ren. Zeker wanneer er sociale interactie plaatsvindt 
tussen kunst en publiek. Gadamer (1900 – 2002) 
introduceert al de vier rollen en een lichte vorm 
van organiseren, waarop De Monthoux vervolgens 
voortbouwt. Het gaat hem niet om het volgen van 
schema’s, regels of voorgeschreven benaderingen 
maar een “coming-into-existence of the work itself”, 
waarbij je ‘iets’ van organisatie nodig hebt om het te 
realiseren. (De Monthoux, 2004, p. 76) Want kunst 
organiseren is collectief teamwerk rondom een of 
meerdere kunstenaars.

De Monthoux beschrijft twee maatschappelijke 
gevaren rondom kunstmanagement: totalitarisme 
en banaliteit. Wanneer dictators kunst gaan mis-
bruiken om de grote massa te beïnvloeden kan 
totalitarisme ontstaan. De staat wordt dan gezien 
als het ultieme kunstwerk waarbij het publiek wordt 
gemobiliseerd (parades, manifestaties) en de kunst 
het regime moet volgen. De kunst implodeert door 
onduidelijke grenzen tussen podium en audito-
rium. Bij banaliteit explodeert juist de kunst. Door 
een snel ontwikkelende consumentencultuur met 
grote consumentenmerken, een tegenbeweging 
van totalisering, kan banaliteit in de kunst ont-
staan. De Monthoux (2004) noemt als voorbeeld 
het Dadaïsme, Kubisme, Cobra, of Pop art met een 
hang naar onvolwassenheid en het kinderlijke, naast 
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arrogantie, brutaliteit, agressie, individualisme en 
commercialiteit. Kunstenaars worden goed betaalde 
popartiesten, kunst wordt big business met meer 
aandacht voor de sociale context (roddel, relaties) 
dan voor content. Kunstwerelden komen en gaan.94

Alternatief voor totaliteit en banaliteit is wan-
neer de kunstenaar meer ondernemend werkt en 
zich richt op wat het publiek nodig heeft of bereid 
is te kopen. De Monthoux onderscheidt vijf onder-
neem-strategieën of basisvormen voor een kunston-
derneming, ieder met een unieke visie op hoe kunst 
kan werken: a) de avant-garde onderneming, nieuwe 
initiatieven die met onorthodoxe ideeën voorop 
lopen of tegen de stroom in gaan; b) de artistieke 
organisatie met focus op hoogwaardige professi-
onele inhoudelijke ontwikkeling van vak en vak-
mensen; c) de kunst-corporatie, een door de staat 
gefinancierd instituut of netwerk van theaters met 
focus op educatie van publiek; d) de flux-firma, meer 
een beweging dan een organisatie, die met sociale 
sculpturen toewerkt naar een betere samenleving; 
en e) postmodern optreden of organisatie met primair 
de focus op de veelzijdigheid van de kunstenaar en 
zijn dynamische alles-of-niets ondernemerschap.

De Monthoux blijft echter zoeken naar een 
derde, esthetische tussenweg van organiseren, tus-
sen: Stoff en Form (Schiller), worden (becoming, 
transforming) en zijn (being), cultuur en het wereld-
lijke, het subjectieve en het objectieve. Tussen kun-
stenaars in dienst nemen als een speeltje versus 
écht verbinding leggen tussen esthetiek, ethiek en 
zakelijkheid. Tussen meer in de markt en niet voor 
de markt produceren. (p. 322-323) Ergens in al deze 
tussengebieden ligt ruimte voor innovatie, aldus De 
Monthoux (2004). Want juist in het bewegen in 
de ruimte tussen het ene en het andere domein, is 
het mogelijk zo dicht als mogelijk te komen bij het 
“thing-in-itself.” (p. 327)95

Drie thema’s licht ik nader toe: a)  schwung als 
modus operandi, b) kunstonderneming met vier 
spelers, en c) vijf archetypen van een kunstonder-
neming.

Schwung als modus operandi

De Monthoux spreekt over een kunstonderneming 
met  schwung als operationele bedrijfsstrategie. 
Schwung genereert esthetische energie in creatieve 
processen en doet mensen en organisaties bewe-
gen. Het is de motor voor een nieuw soort organi-
satie. Wanneer je in staat bent deze esthetische en 
bevlogen energie op te wekken, dan ben je ook in 
staat om dit proces te managen, aldus de Monthoux, 
ongeacht het soort organisatie. De Monthoux geeft 
diverse voorbeelden met  schwung als modus ope-
randi. Zoals een relatief klein, gespecialiseerd oog-
ziekenhuis in een vriendelijk hotel aan de Engelse 
kust, waarbij een strakke planning en een eenvou-
dig toelatingsproces goed samengaan met esthetiek 
zoals mooie kamers, uitzicht op zee en persoonlijke 
aandacht. De strakke organisatie en esthetiek vor-
men samen een kloppend geheel dat een positief 
fysieke, zintuiglijke  schwung ervaring geeft, zeker in 
vergelijk met meer traditionele ziekenhuizen. Een 
ander voorbeeld is een amateur opera festival, dat 
als een spontaan, tijdelijk project gerund wordt door 
vrijwilligers in een klein dorpje in Frankrijk. Afgezet 
tegen de traditionele, strakke manier van organiseren 
van traditionele opera’s door de grote operahuizen, 
is dit een festival de creation, aldus De Monthoux. 
De uitvoering groeit als het ware vanuit het dorp 
zelf. Met het werken met vrijwilligers gaat plezier 
en impact hand in hand met gedoe, backoffice cri-
sissen en onverantwoorde financiële risico’s. Op een 
prachtige locatie, met de beste mensen uit het vak 
en gedreven door een soort van collectieve, magi-
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sche  schwung ontstaat een unieke opera. Door dit 
soort persoonlijke ervaringen is De Monthoux geïn-
spireerd in de  schwungenergie die hij ook treft bij het 
esthetisch spel van Schiller, met vrijheid, gelijkheid, 
goede smaak en continue slingerbeweging tussen 
de twee polen materie (sensueel, fysiek, Stofftrieb) 
en moraal (ratio, idee, Formtrieb). Waar Schillers 
speellust (Spieltrieb) het gat tussen lichaam en geest 
overbrugt door een open circulatie tussen de twee 
polen, gaat De Monthoux (2004) een stap verder 
met het kiezen voor “the right Schwung.” (p. 20) Hij 
benadrukt de noodzaak van de vrije speelsheid en 
de verplichting van kunst om ook écht als  schwung te 
werken. “This weightless condition of   schwung positi-
ons man at a point of indifference where he ‘is nought’.” 
(De Monthoux, 2004, p. 20) Een goede kunstenaar 
creëert op een originele, speelse manier zo’n uniek 
en goed kunstwerk. Via echte kunst, vrij spel en tus-
senruimte – waar alles mogelijk is en niets moet – 
ontstaat esthetische energie ( schwung) waardoor 
de mens zich kan ontwikkelen tot een (meer) auto-
noom, actiegericht en esthetisch wezen. Volgens De 
Monthoux kan je  schwung dus organiseren.

De kunstonderneming met vier spelers

Om kunst te laten werken, en  schwung te laten 
ontstaan, is een lichte organisatievorm nodig. 
Voort bordurend op Gadamer (1989) schetst De 
Monthoux (2004) een kunstonderneming met vier 
spelers of rollen: publiek, kunstenaar, criticus en 
technisch manager.

Het publiek kiest, door te oordelen, wel of niet 
terug te komen of de dialoog aan te gaan met ande-
ren over zijn ervaring. Kant leert ons het belang van 
oordelen met zijn Kritik der Urteilskraft (1790), waar-
aan De Monthoux toevoegt: en vervolgens de kracht 
en energie van het kiezen.96 Een esthetisch oor-

deel volgt niet op basis van een koude analyse van 
gegevens, maar juist wanneer de mens spontaan 
geraakt is door een specifieke esthetische ervaring, 
wat niets van doen heeft met onze normale manier 
van oordelen. Het oordeel kan gaan over schoon-
heid (licht, vrolijk, positief, een zonnige dag) of 
sublieme grootsheid (gevaar, angst, overweldigend, 
een maan beschenen nacht). De Monthoux (2004) 
spreekt over een esthetische bottom-up benadering: 
een eenvoudig, dagelijks tafereel kan het beginpunt 
zijn van een universeel oordeel. Anders gezegd, een 
esthetisch oordeel begint als een persoonlijk genoe-
gen en gaat vervolgens op zoek naar een waarheid 
in het publieke domein.97 Door de kracht van een 
esthetisch oordeel kunnen onzekere subjectieve 
gevoelens zich ontwikkelen tot een meer universeel, 
spiritueel en bijna objectief gevoeld publiek feno-
meen. Zo ontstaat een sensus communis, een directe 
verbinding tussen esthetiek en humanisme. Het 
publiek dat met kunst in aanraking komt, ontwikkelt 
zich via spel en esthetische  schwung in het triadisch 
systeem van Kant, gebaseerd op handelen, weten en 
esthetisch oordelen.98 Het ontwikkelen van smaak is 
een langdurig proces van het doorstaan van conflict, 
kritiek, spel en  schwung en niet van het volgen van 
algemene, rationele regels. Echte kunst confron-
teert, geeft oplossingen voor tegenstrijdigheden en 
levert nieuwe inzichten op. Het publiek wordt niet 
geraakt door te luisteren naar inleidingen over kunst 
maar door confrontaties met kunst. Want originele 
meesterwerken onthullen de realiteit. Dat wil niet 
zeggen dat iedereen van het publiek dezelfde kunst 
ook even mooi vindt. Er bestaan geen objectieve 
theorieën of criteria over wat mooi of echte kunst is. 
Dit is meteen de bron van alle conflicten over smaak 
en schoonheid. Kunst zet publiek aan tot dialoog (of 
strijd) over waarom ze iets mooi of lelijk vinden. In 
dit publieke dialogisch proces ligt de intentie om het 
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met elkaar eens te worden over het oordeel, en een 
soort van gemeenschappelijkheid of een publieke 
mening te ontwikkelen. Een sensus communis of uni-
versele humaniteit.99 (p. 31)

De kunstenaar of creatieve schepper is in staat 
met kunst de meest abstracte ideeën in concrete vor-
men om te zetten en daarmee publiek te mobilise-
ren: “It makes the inconceivable conceivable.” (p. 34) 
De romanticus Friedrich von Schelling (1775 – 1854) 
betreurt het dat in zijn tijd goede kunstenaars wor-
den ingehuurd voor publieke of commerciële zaken, 
zoals het ontwikkelen van oorlogsmateriaal, econo-
mische producten of acteren in ervaringsindustrie. 
Echter, wanneer kunstenaars worden ingezet voor 
praktisch nut of om het publiek te plezieren, ver-
liest kunstenaarschap uiteindelijk zijn esthetische 
energie. Kunst moet juist riskant en speculatief blij-
ven, ontsproten uit de vrije en scheppende geest 
van de kunstenaar. Esthetische energie komt voort 
uit innerlijke conflicten en ontstaat niet op verzoek 
van derden. Het gewone mag men niet verwarren 
met realiteit, echtheid of waarheid. Maar wat is dan 
echt of goed, vraagt De Monthoux (2004) zich af. 
Neem nu als voorbeeld mythen: ze lijken echt, zit-
ten vol met esthetische energie en spelen zich af in 
een nieuwe tussenruimte tussen specifiek en uni-
verseel in. Goede kunst houdt zich met het echte 
leven bezig, dus met inhoud (Substanz), logische 
constructies (Form) en materialen (Stoff ). (p. 41) 
Goede kunst krijgt een aura van waarheid, omdat 
het het echte leven betreft en dus waar én goed 
én mooi kan zijn. De kunstenaar werkt gedeeltelijk 
bewust door het toepassen van regels, technieken, 
methodieken en gereedschap, en gedeeltelijk intu-
itief vanuit een echte scheppingskracht, creatieve 
inbeelding (einbildung) en  schwung. (p. 35) Zonder 
de kracht van esthetische energie ontstaat geen 
kunstwerk. Achteraf weet de kunstenaar vaak niet 

eens hoe hij het gemaakt heeft. De esthetische kwa-
liteit van kunst wordt bepaald door het vermogen 
esthetische waarheid te onthullen, wat alledaagse 
producten niet lukt. (p. 35)

De criticus of leermeester (educator) laat nieuwe 
kunst bij publiek inwerken. Nieuw werk vraagt 
geduld: een lange ontwikkeltijd, incubatietijd en 
educatieproces is nodig om tot waardering van het 
nieuwe te komen. Dewey (1859-1952) ziet de criticus 
als een educatieve filosoof of kritische meester. Een 
goede criticus bemiddelt tussen de nieuwe kunst 
en publiek om de nieuwe kunst te laten inwerken, 
waarderen en echt te (leren) zien. Waardoor esthe-
tische energie kan ontstaan bij het publiek. Soms 
neemt de criticus de rol van de kunstenaar over of 
plaatst hij zichzelf boven de kunst of kunstenaar 
door arrogant kritiek te geven of te oordelen in 
goed of slecht. Esthetisch commentaar heeft echter 
weinig te maken met een gerechtelijk of publiekelijk 
oordeel: kunst is nu eenmaal uniek en dus onver-
gelijkbaar. Primaire taak van de criticus is (her)edu-
catie van de perceptie van een kunstwerk. Kritiek 
is een hulpmiddel in het moeilijke proces van het 
leren zien, horen, doorvoelen en interpreteren van 
kunst, een eigen mening vormen en formuleren. 
Goed esthetisch sporenonderzoek vraagt veel van 
een criticus, zoals diep en breed inzicht en ver-
trouwdheid met veel artistieke tradities, persoon-
lijk openstaan voor nieuwe kunst en het vermogen 
om te  interpreteren en niet te analyseren of vast te 
zetten. Bovenal een goede motivatie om publiek te 
leren het nieuwe te zien, te waarderen en te plaat-
sen in de context. De belangrijkste taak van een 
criticus is “het bal te openen” en “het publiek uit te 
nodigen te dansen” te midden van de kunst, aldus 
De Monthoux. (p. 48)

De kunst-techneut is in staat een groots kunst-
werk te organiseren, gericht op massapubliek en met 
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behulp van moderne technieken. Nietzsche (1844-
1900) ontwikkelt een geolied managementmodel 
voor het opvoeren van grote toneelstukken. Hij is 
geïnspireerd door muzikale samenklank en het oude 
Griekse theater waarbij het koor (chorus) symbool 
staat voor actief en serieus meedoend publiek. Het 
toneelstuk wordt een manifeste realiteit en de deel-
nemers krijgen een persoonlijke identiteit. Algehele 
betovering is de basis voor dramatische kunst waar-
bij het koor, als een collectieve en creatieve genius, 
het publiek in extase krijgt. Kunst wordt een opvoe-
ring met en door het publiek. De kracht van collec-
tieve kunst zit in discipline, strikte vorm, ontwerp 
en onderbouwing. Alles wat op toneel gebeurt moet 
uitlegbaar zijn en niet een of ander truc zijn. Met 
Wagners kunst komt een revival van de oude Griekse 
 schwung dat volgens Nietzsche heel Duitsland 
esthetisch kan verenigen, als een hergeboorte van 
de Germaanse mythe. Wagner, Nietzsche’s mentor, 
is een meester in een mythisch gesamtkunstwerk 
en massa marketing van kunst: “A Wagner melody 
could serve as a march for mass mobilization”, aldus 
De Monthoux. (p. 65) Zo’n groots spektakel moet 
goed georganiseerd en gemanaged worden door de 
technische kunstmanager. Hij vergelijkt het mana-
gen van een opera met oorlog voeren: een goede 
generaal kan net als bij kunst, de architectuur van 
het totaal overzien en intuïtief beslissingen nemen. 
Zowel esthetiek als oorlog voeren gaan over het 
nemen van strategische, intuïtieve beslissingen.100 

Napoleon transformeert oorlog in een esthetisch 
spel door intuïtief te spelen en gebruik te maken van 
het landschap als medespeler. Spanning, vertraging, 
versnelling en frictie zijn kenmerken van oorlog én 
een opera van Wagner.101

De vijf archetypen van een kunstonderneming

De Monthoux (2004) beschrijft vijf basisvormen 
voor een kunstonderneming, ieder met een unieke 
visie, strategie en constructie van de vier rollen in 
relatie tot kunst: Avant-Garde onderneming, artis-
tieke organisatie, kunstcorporatie, fluxfirma en post-
modern optreden.

De Avant-Garde onderneming (Avant-Garde 
Enter prise) is een nieuw initiatief dat voorop wil lopen 
met onorthodoxe ideeën, tegen de heersende stroom 
in. Kubisme, fauvisme en impressionisme hebben 
hun eigen politiek, strategie en manifesten. Het 
zijn vaak kleine organisaties met een laboratorium-
setting, actieve betrokkenheid van publiek en kunste-
naar, unieke idealistische visie op echte kunst (kunst 
laten werken) en een onderbouwing waartegen de 
organisatie zich afzet. Kleine theaters zijn als natuur-
lijke incubators voor nieuwe kunstondernemingen 
die in opstand komen tegen commerciële showbizz. 
Bijvoorbeeld Wagner biedt met zijn Bayreuth kunst 
als een totaal samenspel (gesamtkunstwerk), van de 
positionering van het orkest, de chique kledingcode 
voor publiek tot en met de plaats van het publiek in 
het midden van het werk zelf. (p. 121)

De artistieke organisatie (Artistic Company) heeft 
een focus op de esthetische en vooral hoogwaardige 
professionele inhoudelijke ontwikkeling van het vak 
en van de vakmensen. De kunstmanager is een 
inhoudelijke ondernemer die met beperkte midde-
len een hoogwaardig kunstinstituut organiseert 
waarbij hij verantwoordelijk is voor de zakelijke en 
hoogwaardige artistieke prestaties. Constantin 
Alexeyev (1863-1938), textielmanager en theater-
man, leidt ’s avonds als Stanislavski een privétheater 
voor Kunst en Literatuur op dezelfde professionele 
manier als waarmee hij ook overdag als Constantin 
zijn textielonderneming leidt. De strak georgani-
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seerde backstage, met productdiscipline, professio-
nele technici en state of the art techniek, staat ten 
dienste van wat op toneel gebeurt en de ontwikke-
ling van goed vakmanschap. Het publiek mag zelfs 
niet tussendoor klappen, omdat dat kan afleiden 
van het vak. (p. 163)

De kunstcorporatie (Art Corporation) is een geïn-
stitutionaliseerd, socio-economisch instituut met 
door de staat gefinancierde netwerken van publieke 
theaters en kunstruimtes. De nadruk ligt met name 
op de esthetische opvoeding en empowerment van 
het publiek, naast goede techniek en backstage tech-
nici. Theaterbezoek is neither pleasure nor leisure. 
Afleiding (eten, drinken, praten, flirten) is verboden 
uit respect voor de spelers en de volle aandacht 
voor de echte taak van de kunst en het publiek. De 
professionele technische backstage werkplaats is 
gericht op het organiseren van een perfecte produc-
tie door technici en kunstenaars. Door sponsoring 
van incubators en promotie van goedkope tickets 
maakt de staat massaconsumptie van kunst moge-
lijk. Alf Sjöberg (1903 -1980), voormalig acteur, is als 
kunst-leider zichtbaar met zijn artikelen en meningen 
in de krant ( frontstage), en als democratische ope-
rating manager maakt hij van het koninklijk Zweeds 
theater een publieke modelfabriek voor de kunst 
(backstage). Alles is goed en efficiënt georganiseerd, 
gestandaardiseerd, gedecentraliseerd en eenvoudig. 
Individuele acteurs krijgen alleen inzage in hun eigen 
deel en geen inspraak in het grotere geheel. (p. 224)

De flux firma (Flux Firm) is meer een beweging 
dan een organisatie richting een betere samen-
leving. Sociale sculpturen oefenen invloed uit op de 
politiek en de materialistische oriëntatie. De samen-
leving wordt gezien als een “big, invisible sculpting 
of a great social Gesamtkunstwerk.” (De Monthoux, 
2004, p. 254) Joseph Beuys (1921 – 1986) is als 
flux-kunstenaar gefascineerd door leven, dood en 

het opwekken van levendige esthetische energie. 
Kunst dient als gereedschap voor sociale verande-
ringen, revolutionair-evolutionaire processen en 
(systeem) veranderingen in de samenleving. De 
kunstenaar Beuys spreekt op grote bijeenkomsten 
over sociale veranderingen, transformaties en stelt: 
“Iedereen is kunstenaar” en “Kunst = Kapitaal.” Hij 
zet zich af tegen popkunstenaars die niet om kun-
nen gaan met de sociale issues van de samenle-
ving. (p. 254) Kunst moet zijn klassieke esthetische 
missie weer oppakken en met zijn energieflux de 
samenleving hervormen. Social sculpting kan stabi-
liserend werken op het slingergedrag van mensen. 
De flux van esthetische energie en spel zorgt voor 
een integratie van voelen, willen en denken, aldus 
De Monthoux. (p. 262)102

Bij postmoderne optredens (Postmod Performan-
ces) ligt de focus primair op de kunstenaar en zijn 
persoonlijke, dynamische en alles-of-niets onderne-
mersstijl. De kunstenaar is veelzijdig: hij leidt alles 
wat er moet gebeuren in de kunstonderneming, 
behoudt het totaal overzicht, stelt zeer hoge eisen, 
heeft oog voor het onverwachte, presteert hoog-
waardig en heeft een sterk prijsbeleid. Kenmerken 
van postmoderne optredens zijn tempo, intensiteit, 
vechten, vulgair, diversificatie, fast food consumption 
en macro-marketing, aldus De Monthoux (2004). 
Robert Wilson (1941) is een voorbeeld van een cow-
boy-artist-manager uit Texas die wereldwijd aan 
diverse projecten tegelijkertijd werkt en zich presen-
teert aan een divers publiek, van Europese theater 
festivals, cultuur huizen tot en met internationale 
modehuizen met grote producties en veel media 
aandacht. Vanuit rationeel management stuurt hij 
heel efficiënt en met state of the art media diverse 
parallelle producties aan én laat hij ruimte voor 
 creativiteit, fantasie en intuïtie. (2004, p. 295-296)
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Reflecties op De Monthoux

De artistiek bedrijfskundige De Monthoux (2004) 
vraagt zich af hoe en niet zozeer waarom kunst kan 
werken en  schwung kan worden georganiseerd. Hij 
is op zoek naar de relaties tussen kunst,  schwung, 
management en marketing. Hij beschrijft een lichte 
vorm van organiseren en niet een concreet tien-stap-
penplan en beperkt zich tot vier rollen en vijf orga-
nisatievariaties. Gelijk Schiller, met zijn speeldrift, 
tussenruimte en kunst, plaatst De Monthoux kunst 
centraal tussen vier (in plaats van twee) polen. De 
ruimte in het midden is een centrale tussenruimte 
voor kunst, esthetiek, spel en  schwung, waar publiek 
en organisatoren esthetische ervaringen kunnen 
opdoen. De vier actoren (publiek, kunstenaar, criti-
cus, technisch manager) hebben hun eigen, onder-
scheidende bijdrage in het artistieke proces. Kunst 
of esthetiek fungeert als een vijfde organisatorische 
actor of actant.103 (p. 95) De Monthoux heeft beel-
dende voorbeelden en zelfs een eigen droomor-
ganisatie (Dionysos Inc.). Drie zaken vallen mij 
vervolgens op.

Ten eerste benoemt hij in zijn ideale organisatie 
(Dionysos Inc.) andere, meer traditionele bedrijfskun-
dige functies (CEO, HR-manager, financiële manager, 
hoofd marketing), dan de vier rollen in zijn model 
voor een kunstonderneming. Zo zijn de kunstenaar 
en criticus wel rollen in een kunstonderneming, 
maar niet genoemd in Dionysos Inc., en komen de 
HR manager en CEO wel voor als rol in Dionysos Inc. 
en niet in het model voor een kunstonderneming. 
Kant krijgt ook twee verschillende rollen, namelijk 
die van CFO (in Dionysos) en die van het publiek (in 
het Art Firm-model). De Monthoux ontwikkelt pas 
later (2007) een visie op esthetisch leiderschap.

Ten tweede valt mij op dat het model van de 
kunstonderneming eerder een mooi filosofisch 

beschreven ideaal is dan een concreet organisa-
tiemodel. De vier aesthetic players lijken mij meer 
archetypische personages van een spannend avon-
turenverhaal “How to make art work?”, dan rollen of 
functies in een kunstonderneming. Met enige fan-
tasie valt een vergelijk te maken tussen drie (van de 
vier) rollen in een kunstonderneming en functies in 
een meer reguliere onderneming: a) de kunstenaar 
en de productontwikkelaar, met focus op ontwer-
pen, b) de esthetische techneut en de operationele 
of zakelijk manager met focus op efficiënt produce-
ren, en c) het publiek en de marketing/salesmana-
ger, met focus op consumeren. De vierde rol, die 
van criticus, vind ik het meest interessant en zie 
ik niet zo snel terug in een reguliere onderneming. 
De criticus (bemiddelaar, esthetisch geweten), die 
mensen (publiek) helpt bij het (leren) open staan 
voor nieuwe kunst, die helpt bij het leren oordelen 
en kiezen, die de dialoog stimuleert over diepere 
waarden. De criticus handelt vanuit een tussen-
positie tussen organisatie, publiek en samenleving, 
vanuit een half-binnen-half-buiten positie. Een rol 
met impliciete invloed op  schwung en succes van 
een (kunst)onderneming die, mijns inziens, meer 
aandacht mag hebben ook in reguliere organisaties.

Ten derde valt mij op dat De Monthoux (2004) 
in zijn model van kunstonderneming niet de rol 
van een leider voorstelt, van iemand die oog heeft 
voor het totaal. Zou De Monthoux uitgaan van de 
gelijkwaardigheid van de vier rollen, van  collectief 
leiderschap of zelfsturing? Van een co-creatieve, 
talent-gestuurde wijze van samenwerken? Ik twij-
fel hieraan. In de meeste voorbeelden die De 
Monthoux geeft, is de kunstenaar tegelijkertijd de 
leider of primus inter pares. Degene met de invloed 
en macht. In zijn ideale Dionysos Inc. benoemt hij 
Wagner tot eindverantwoordelijke CEO. In de Avant-
Garde onderneming Bayreuth bepaalt Wagner het 
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gesamtkunstwerk, van concept tot en met alle techni-
sche details. Bij postmoderne optredens is de kunste-
naar zowel de geniale creator als de alles bepalende 
ondernemer. Zo beschouwd zijn de vier rollen eer-
der vier aandachtsgebieden of perspectieven van de 
kunstenaar waarbij hij anderen inzet om het geheel 
vol  schwung te organiseren. Zijn visie is door mij 
samengevat in Figuur 8.

Ik vraag me af, hoe De Monthoux de relaties 
tussen kunst, macht, impact en  schwung ziet. En 
waarom hij in zijn voorbeelden lijkt te kiezen voor 
een meer traditionele (top-down) wijze van leider-
schap. Hij waarschuwt ons wel, tegen het einde van 
zijn boek, dat een kunstonderneming kan verdwij-
nen wanneer de  schwung verdwijnt of de kunst te 
veel gemanaged wordt, want klassiek industrieel 
management, gericht op controle, werkt zeker niet 
bij het ontwikkelen van  schwung. Dus wat voor soort 
leiderschap en leiden past bij een kunstonderne-
ming? Zodat het esthetische spel bevlogen blijft en 

niet verpletterd wordt door macht of management-
kunstjes? Voor mij zijn de vier rollen en vijf vormen 
een begin, maar nog niet voldoende houvast voor 
het succesvol organiseren van een kunstonderne-
ming. De Monthoux eindigt zijn Art Firm ook met 
een zoeken naar een derde esthetische metafysica of 
tussenweg van organiseren en naar een vorm van 
esthetisch leiderschap, dat hij later verder uitwerkt. 
(2007, zie Hoofdstuk vijf)

4.4 Schwung in de tussen ruimte: 
de casus geduid vanuit 
de literatuur

In dit deel duid ik de vier praktijkverhalen van YF 
aan de hand van de drie theoretische perspectieven 
(Schiller, Van der Velde, De Monthoux). Wat zien 
we dan? In hoeverre en wanneer is er bij YF sprake 
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Figuur 8 Vier rollen en vijf archetypen van een kunstonderneming, vrij naar De Monthoux (2004, p. 79, p. 354)
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van speeldrift en  schwung (Schiller)? Zien we bij 
YF een museale werkplaats en ontbeeldende dia-
logen (Van der Velde)? Is er sprake van  schwung als 
modus operandi en van een succesvolle constructie 
van de vier esthetische rollen (De Monthoux)? Is 
YF in staat om kunst te laten werken en zo bij te 
dragen aan de culturele, esthetische ontwikkeling 
van mens en organisatie?

Duiding Met  schwung van start (Vignet 6)

Schwung, speeldrift en esthetische 
speelruimte

Het eerste verhaal in dit hoofdstuk (februari 2012) 
vertelt over de situatie waarin YF in het voorportaal 
staat van een nieuw avontuur, de oneindige poten-
tie van alle mogelijkheden voelt en een zinderende 
bevlogenheid en  schwung ontstaat. Deze positief 
constructieve kracht wordt nog eens versterkt door-
dat de ruimte en de kunst elkaar zo mooi lijken 
aan te vullen en compleet maken. De verliefdheid 
en verloving verblinden de betrokkenen. Woorden 
schieten te kort om de emoties te uiten. Menna 
zoekt bijvoorbeeld haperend en met onaffe zinnen 
naar woorden om haar gevoelens, van haar eerste 
ontmoeting met de nieuwe locatie, te beschrijven. 
“Deze ruimte… de grootheid ervan… het is een indruk-
wekkende ruimte. Hij is vooral mooi. Uit zichzelf al 
religieus. Ik denk dat het bijna religieuzer voelt als 
toen het nog kerk was... dat dwingt je tot reflectie, kij-
ken, en verstilling; zeker in combinatie met muziek.” 
Schiller had het, mijns inziens, niet mooier kunnen 
uitdrukken. Voor haar is de nieuwe locatie één grote, 
vrije, esthetische speelruimte. Dit zijn dan ook niet 
de momenten dat de betrokkenen open staan voor 
kritische vragen over bijvoorbeeld het licht, of de 
ronde, gekleurde wanden en het effect op exposi-

ties. Want alles is nu nog mogelijk en men wil dit 
gevoel in deze fase zo lang mogelijk behouden. 
Vooral speeldrift krijgt opeens letterlijk en figuurlijk 
de ruimte om te groeien. Tussen materie (de fysieke 
ruimte, de kunst) en moraal (YF gedachtegoed, de 
spiritualiteit van de ruimte), ontstaat een estheti-
sche speelruimte waar de (YF) kunst zijn werking 
kan doen, in de vorm van artistieke cross-overex-
perimenten, ontbeeldende dialogen en exposities. 
Mits YF in staat is deze ontstane speelruimte ook 
te behouden, faciliteren of koesteren. Het woord 
organiseren lijkt hier minder op zijn plaats. Een criti-
cus zou kunnen zeggen dat de materialistische drift 
bij YF domineert, en wijzen op het hebben van een 
eigen locatie, het hebben van een eigen collectie, rij-
kelijk vloeiende champagne en de grote bewijsdrang 
om de samenleving duidelijk te maken dat YF “ver-
schrikkelijk belangrijk” is. Dezelfde criticus kan ook 
zeggen dat de moralistische drift domineert, wan-
neer in de denktank wordt besproken dat YF nu ein-
delijk de kans heeft het publiek te laten zien dat “al 
wat we [YF] beweerd hebben in de afgelopen jaren [het 
YF gedachtegoed; CvdL] ook waar is”. Tussen materi-
alisme en moralisme – beiden zichtbaar en strijdend 
om aandacht in YF – ontstaat in de casus voorals-
nog verzoenende speeldrift en vrije speelruimte om 
dansende sterren te baren.

Museale werkplaats, vrijheid en virtu

De YF denktank is in feite al jaren een vrije, museale 
werkplaats. Een vrijplaats voor vrije, soms schep-
pende geesten, die met plezier nadenken over 
een YF gedachtegoed, YF museale werkplaats en 
YF experimenten. “Gevoelens van nuttigheid kun-
nen blokkerend werken” in het vrije denkproces, 
aldus Frans. De vrije ruimte ontstaat volgens hem 
pas wanneer de bijeenkomsten de intentie hebben 
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“niets op te leveren” zodat “uiteindelijk toch iets zin-
nigs ontstaat”. Regelmatig is er sprake van een vrije, 
ontbeeldende dialoog in de denktank. (Van der 
Velde, 2011) Zo leidt de opmerking over het belang 
van de context van een expositie en de esthetische 
ervaring (“Hoe je het geheel ervaart”) en de con-
crete, spannende mogelijkheden in Leidschendam, 
tot een verfrissende dialoog over de relatie architec-
tuur, kunst en ruimte (“Architectuur is niets anders 
dan een stukje voor jezelf maken”, “de ruimte om een 
beeld en de ruimte die het beeld inneemt”). Dit leidt 
vervolgens weer tot nieuwe inzichten over de rol van 
YF in de nieuwe context in Leidschendam: meta-
forisch gezien de ruimte om het beeld YF. Menna 
raakt door deze dialoog zelfs nóg enthousiaster 
over alle nieuwe mogelijkheden voor het maken 
van exposities, waarbij het geheel (kunst én context) 
moet kloppen. Op dit moment wordt, mijns inziens, 
opvallend niet gesproken over de mogelijke impact 
van de nieuwe context (een multiculturele Vinex wijk 
in Leidschendam) in vergelijking met de huidige 
context (het pittoreske vestingstadje Woudrichem). 
Nu de spreekwoordelijke geest uit de fles is en YF op 
het punt staat ‘een stukje van de ruimte voor zichzelf 
te maken’ wordt de virtu van YF – de onontkoom-
bare, innerlijke kracht of vermogen om te scheppen 
(Van der Velde, 2011) – geactiveerd. En eist ruimte 
om te spelen en zich te ontwikkelen, ook al is de 
locatie onbestemd.

Rollen en organisatievormen van een 
kunstonderneming

De persoonlijke motieven om mee te spelen met YF 
verschillen vanaf het begin sterk per persoon. De 
een pakt vrij natuurlijk de rol op van de kunst-on-
dernemer die vooral wil (buiten)spelen in het poli-
tieke krachtenveld rondom een kunstonderneming 

(“Een cross-overcentrum, wat eigenlijk een museum 
is”) om de organisatie snel groot en “verschrikkelijk 
belangrijk” te maken. De ander is al snel een en al 
speeldrift om (binnen) in de ruimte te experimen-
teren (“Ik heb de ruimte al tien keer ingericht”). De 
rollen van De Monthoux (2004) zijn of naar buiten 
gericht ( frontstage; publiek, criticus), of naar binnen 
gericht (backstage; kunstenaar, techneut). Ze kun-
nen elkaar versterken, of in de weg zitten (polari-
serend werken) door hun focus, energie en virtu op 
binnen of buiten, zo laat de casus YF zien. De een 
(Jan) treedt meestal op als (zakelijk) leider naar bui-
ten (publiek, partners, bedrijven) om fondsen en 
inkomsten te werven. De ander (Menna) is meer naar 
binnen gericht als kunstenaar-als-organisator (artist- 
organizer; De Monthoux, 2013) introduceert, opera-
tioneel manager en regisseur. De overige leden van 
de denktank doen soms mee als kunstenaar-als-or-
ganisator (Caroline, Ger, Chantal) maar de meesten 
behouden hun natuurlijke rol als criticus. De ene cri-
ticus is technisch en pragmatisch (vragen over licht, 
opslag, bescherming van de kunst), en de andere 
criticus verwijst meer naar het onderlinge proces in 
de denktank (“Gevoelens van nuttigheid kunnen blok-
kerend  werken”). Wanneer Caroline echter expliciet 
de vraag stelt: “Wil je meehelpen met organiseren?” 
ontstaat eerder verwarring dan een concreet ant-
woord of creatief idee. De YF critici doen waarin ze 
goed zijn: op afstand kijken, ervaren, reflecteren en 
oordelen. De meeste leden van de denktank blijven 
buiten het concrete  handelen en komen alleen als 
(kritisch) publiek langs in Leidschendam.

Vanaf het begin lijken Jan en Menna uit te gaan 
van verschillende visies op de wijze van organi-
seren en daarmee de soort kunstonderneming. 
Menna ziet YF meer als een experimentele, avant- 
gardistische organisatie (De Monthoux, 2004, p. 152): 
een nieuw initiatief (cross-overinstituut,  artistieke 
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 experimenten), tegen de stroom in van wat heerst 
(géén museum, galerie of creatieve hobbyclub), klein 
beginnen (playful becoming), laboratoriumsetting 
(cross-overexperimenten centraal, niet exposities of 
kunstcollectie), actieve betrokkenheid van publiek 
en kunstenaar (actief dialoog faciliteren, publiek 
betrekken bij inrichten) en een idealistische moti-
vatie om kunst-experimenten en kunstenaars ook 
echt en met plezier te laten werken. De ambitie van 
Jan past meer bij de mentaliteit van een (postmo-
derne) performances organisatie van De Monthoux 
(2004, p. 302): een alles-of-niets ondernemer-
schap, multiprojectmanagement (“We hoeven er 
alleen maar een project van te maken en dan gebeurt 
het”), de organisatie opblazen tot macro-marke-
ting. Met als verschil dat Jan meer de verzamelaar 
en zakelijk ondernemer is, en Menna meer de kun-
stenaar, terwijl in een performance organisatie van 
De Monthoux de kunstenaar ook de ondernemer 
is. Deze twee visies op een kunstonderneming zijn 
op veel aspecten verschillend en lopen soms dwars 
door elkaar heen in de gesprekken in de denktank. 
Hoe zorgt YF ervoor dat ze elkaars krachten en ver-
schillen gaat benutten en zelfs versterken, zonder 
dat deze elkaar in de weg zitten of tot unanimiteit 
komen? (Van der Velde, 2011) Waarbij de synthese 
van beide visies – buiten én binnen, avantgarde én 
performance – zich ontwikkelt tot een nieuwe, frisse 
en energieke vorm van organiseren? Hoe behoudt 
de kritische denktank zijn vrije ruimte voor dialoog 
nu de behoefte om concreet te denken en handelen 
steeds groter wordt?

Duiding De eerste YF experimenten (Vignet 7)

Esthetische speelplaatsen en  schwung

Het verhaal over de eerste twee YF experimenten 
in Leidschendam (juli 2012) tonen twee vormen 

van een esthetische, publieke speelplaats, waarin 
het publiek met een knipoog wordt uitgedaagd om 
samen iets oncomfortabels spannends te doen. 
Want ook de organisatoren (vrijwilligers) worden 
uitgedaagd co-creatief te improviseren. De expe-
rimenten zijn erop gericht “om de mensen uit te 
dagen anders te kijken naar kunst, en ook anders te 
kijken in het algemeen”. Bij het eerste experiment 
(breng- en haaleilanden) gaat de dialoog over kunst- 
en eigenwaarde. De eigenwaarde, bijvoorbeeld een 
handeling of belofte van een gast, wordt de maat 
genomen met de mogelijke waarde van een kunst-
werk. Je ziet dat het publiek aarzelt, op en neer 
loopt, diverse gesprekken voert, nadenkt, relativeert 
en vooral veel lacht. En uiteindelijk ook kiest voor 
een deal tussen kunst en eigenwaarde. Oude patro-
nen worden doorbroken (“Mag ik echt dat kunstwerk 
meenemen…?”). Als vrijwilliger is het ook uitdagend 
om in ieder gesprek de lat hoog te leggen (“De deel-
nemers moeten een behoorlijke tegenwaarde geven, 
tegen wat ze meenamen”) en te improviseren (“Door 
het minimum aan regels, de vrijheid hebben om te 
improviseren”). De hele opzet van het experiment 
creëert ruimte voor spelen, verbazing, co-creatie, 
oordelen en  schwung.

Bij het tweede YF experiment (in-de-veiling- 
nemen) wordt een groep kunstenaars de maat geno-
men in een publieke veiling met gemengd publiek 
(kopers, makers, belangstellenden). Sommige 
kunstwerken worden dubbel geveild en andere niet 
of onder de vraagprijs. Wat is jouw kunst waard ten 
opzichte van die van collega kunstenaars? In deze 
publieke speelplaats wordt gestreden en gelachen 
om de waarde van kunst en esthetiek. Ook de vrij-
willige veilingmeester improviseert, zet kinderen 
als assistenten aan het werk en houdt de vaart erin. 
Dit spelen met en doorbreken van de traditionele, 
soms starre veilingconventies past in de experi-
mentele YF aanpak van cross-overevenementen. Het 
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geheel zorgt voor een positieve sfeer en  schwung. 
Staat  schwung omschreven in het YF draaiboekje? 
Neen. Maar over de condities en vorm van de twee 
evenementen (uitnodiging, thema’s, dialoog, keuze 
veilingmeester, inlijsten, aankleding, YF kleurplaten 
voor kinderen, et cetera) is tot in de details goed 
nagedacht en uitgevoerd. Schwung ontstaat in een 
esthetische speelplaats en is, mijns inziens, het 
gevolg van een nieuw, uitdagend, goed doordacht 
en voorbereid concept, goede faciliteiten, risico’s en 
lef. Het vage, mysterieuze en schurende in de eve-
nementen versterken juist de  schwung en creativi-
teit. De twee experimenten zijn volgens mij goede 
voorbeelden van een esthetische speelruimte en 
 schwung, zoals Schiller bedoelt. Het proces speelt 
zich af tussen materie en moraal; zowel publiek als 
organisatoren zijn positief verrast.

Reflectief scheppen, de kunstenaar-als-
organisator en de kunstonderneming

De twee YF concepten zijn tot stand gekomen van-
uit reflectie en afstand nemen, waarover Schiller 
spreekt, en ook vanuit verzet. Menna en Caroline 
zijn letterlijk en figuurlijk naar buiten gestapt (na een 
regulier werkoverleg in Leidschendam in de rode 
tuinzaal), de tuin en de zon in. Gefrustreerd door 
gebrek aan ruimte en respect voor hun creatieve 
inbreng binnen in het strakke werkoverleg, kijken ze 
vervolgens van buiten naar binnen. Schiller spreekt 
niet voor niets over het belang van reflecteren en 
afstand nemen, om het geheel te kunnen overzien en 
uiteindelijk in vrijheid te kunnen scheppen. Menna 
is achteraf overtuigd dat de kritiek (“Ondanks jullie 
draaiboek blijf ik sceptisch”) het creatieve proces en 
de rol van de kunstenaar juist heeft versterkt (“Dat 
ontstond uit de kritiek die wij kregen met het idee 
van de veiling. Waarvoor mensen niet echt durfden te 
staan. Dan moeten we zoeken naar iets waarvoor ze 

wel durven te staan.”) Door afstand te nemen van 
het zintuiglijke (de fysieke, benauwde binnenruimte) 
en van het moralistische (alleen goede evenemen-
ten leveren voldoende inkomsten) komt de mens 
tot rust en reflectie, aldus Schiller. Dan pas kan er 
ruimte of een tussentoestand ontstaan voor het 
creëren van ideeën. Zodra de mens dan weer kan 
spelen en genieten, begint het (de   schwung) weer te 
stromen. Zo ook in dit verhaal. In de zonnige tuin, 
buiten, is ruimte voor rust, reflectie en het nieuwe: 
twee artistieke concepten met abstracte kunst. Dit 
leidt uiteindelijk tot groei van de kunstonderneming 
YF en nieuwe resultaten: nieuwe artistieke realiteiten 
of cross-overexperimenten, nieuwe kunst (Genesis 2), 
nieuwe taal (over waarden en ruilen), ander publiek 
en netwerken. Door het handelen worden diverse 
taken en rollen zichtbaar. (De Monthoux, 2004) 
Menna en Caroline als YF kunstenaar-als-organisa-
tor, die de concepten ontwikkelen en draaiboekjes 
maken. Vaste vrijwilligers als technische, facilitaire 
en financiële ondersteuning. De denktank als criti-
cus. Menna en Jan als schakel naar publiek en net-
werken. Kortom, door het handelen ontstaat (een 
lichte vorm van) een kunst onderneming.

Critici, organisatiebeelden en succes

De eerste twee publieke kunstexperimenten  lijken 
succesvol. Het oordeel succes is wel afhankelijk van 
het organisatiebeeld dat men heeft van YF. Uitgaande 
van een avant-gardistische experimenteer-organisa-
tie kan men zeker spreken van succes: er zijn twee 
nieuwe cross-overconcepten ontwikkeld en uitgevoerd 
met impact op meerdere vlakken. Wanneer men uit-
gaat van een meer performance organisatie, dan is 
de dag minder geslaagd. Dan komen vragen naar 
boven over kosten en inkomsten, duurzame resul-
taten en bijdrage aan de identiteit van YF. De critici 
zijn nog wel complimenteus naar de “twee dames” 
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over de organisatie (“Alles klopt”, “Zoveel mensen zijn 
gekomen voor zoiets vaags waarmee jullie bezig zijn”). 
Maar de grote, meer bedrijfskundige zorg, is of YF 
wel klaar is voor het grote werk. Dus afhankelijk van 
het organisatiebeeld (De Monthoux, 2004) waarte-
gen de criticus zijn oordeel afzet, is de criticus posi-
tief, negatief of cynisch en worden de evenementen 
wel of niet succesvol beoordeeld. Heeft men al ple-
zier bij de uitnodiging (“Ik vond het meteen leuk dat 
het niet meteen duidelijk was.”) of leidt het direct tot 
het oordeel “vaag” en “onduidelijk”. In de denktank 
is het schisma tussen de twee organisatie-ontwikkel-
modellen steeds meer zichtbaar: tussen de mensen 
die willen spelen en experimenteren, het playful 
becoming van De Monthoux, en de mensen die grote 
opdrachten willen binnenhalen ten behoeve van de 
continuïteit van YF als kunstonderneming. De span-
ningen die dit schisma oproept, tussen de verschil-
lende critici in de denktank, worden door Errit zo 
nu en dan ontbeeldend expliciet gemaakt door een 
relativerende opmerking over identiteit of maakbaar-
heid (zie ook Vignet 10). De criticus en leermeester 
Errit benadrukt nogmaals dat creativiteit en vrijheid 
noodzakelijke waarden zijn voor de toekomst van 
YF; het stellen van doelen maakt duidelijk en tege-
lijkertijd beperkt het de vrije, esthetische ruimte. 
De spanningen in de denktank verzachten door zijn 
verbindende woorden. Schiller en De Monthoux zou-
den het, mijns inziens, helemaal met (Errit) Van der 
Velde eens zijn. Vragen die nu nog spelen zijn: wan-
neer zijn de YF cross-overexperimenten of artistieke 
realiteiten goed genoeg voor een duurzame YF?104 
Hoe kan YF zijn eigen diversiteit beter benutten om 
te komen tot een succesvolle kunstonderneming? 
Wat zou een derde, meer concrete en harmonieuze 
weg kunnen zijn voor de ontwikkeling van YF? Dit 
verhaal laat zien dat De Monthoux’s model van een 
kunstonderneming geen garantie is voor succes – op 

korte of langere termijn – en dat succes afhankelijk 
lijkt van de wijze waarop YF in staat is om synerge-
tisch om te gaan met de onderlinge diversiteit en 
anders denkenden.

Duiding YF als roze-katalysator (Vignet 8)

Schwung en verademing

Het derde verhaal in dit hoofdstuk beschrijft de erva-
ringen van twee klantgroepen (bestuur, HR-afdeling) 
van eenzelfde onderneming met ieder een eigen YF 
cross-overexperiment (juni 2013). De ene klantgroep 
(bestuur) geeft volgens Jan een “9” als waardering 
voor hun YF ervaring op hun eigen locatie, omdat het 
tot nieuwe inzichten en nieuwe betekenis in onder-
linge relaties heeft geleid. Menna noemt het YF eve-
nement zelfs een “bijna 100 procent YF ervaring”. De 
deelnemers van de tweede sessie, uitgevoerd in YF 
Leidschendam, spreken ook positief over de energie, 
flow, het vernieuwende proces en de zin om aan de 
slag te gaan (“Een nieuwe vorm van brainstormen, 
verademing, grappig proces, 2.0 sessie, waardevrij. Je 
begint gewoon en door je gidsvragen ontstaat een flow; 
een hele verrassing om te mogen ervaren, niet verwacht; 
ik heb behoefte om te gaan beginnen.”). De YF aanpak, 
gericht op een totaalervaring (context, kunst, werk-
wijze, fysieke ervaringen, relaties) heeft tijdens de 
twee separate evenementen geleid tot diverse esthe-
tische ervaringen en  schwung bij de klant. En ook bij 
de YF organisatie.

Het organiseren van  schwung als modus 
operandi

Waar bestaat in dit verhaal de YF aanpak uit, zodat 
 schwung (mogelijk) kan ontstaan? Ik onderscheid in 
dit verhaal zeven min of meer volgordelijke  condities 
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die (mogelijk) bijdragen aan het organiseren van 
 schwung bij YF (zie ook Figuur 9).

Ten eerste de uitnodiging voor een experiment, 
en acceptatie hiervan door een unieke, artistieke 
context in te stappen. De locatie (bij de klant, de 
YF locatie) is ingericht als een museale werkplaats 
of speelplaats. Bij binnenkomst hebben de grote, 
kleurrijke abstracte kunstwerken direct impact op 
de deelnemers. De abstracte kunst daagt hen (als 
actant) uit tot anders kijken.

Ten tweede het stimuleren van de individuele 
creatieve geesten door de deelnemers uit te nodi-
gen in gesprek te gaan met een kunstwerk over een 
actueel thema of vraag (‘Een onderwerp dat je van-
daag bezig houdt’, ‘Hoe je je persoonlijk verhoudt tot 
de HR Academy’). De deelnemers zitten gedurende 
een langere tijd fysiek tegenover een zelf gekozen 
kunstwerk en worden zo min of meer gedwongen te 
kijken, luisteren, voelen, associëren en min of meer 

een dialoog aan te gaan (in beeldtaal en emoties) 
in relatie tot hun thema of vraag. Deze visuele dia-
loog kan leiden tot bijvoorbeeld het herkaderen van 
persoonlijke kennis (tacit knowledge) door esthe-
tisch oordelen. (Strati & De Monthoux, 2002) De 
beschikbare tijd is daarbij zo lang dat er voldoende 
rust, ruimte en reflectie kan ontstaan. Juist abstracte 
kunst helpt bij het vrij en ontbeeldend associëren 
door zijn abstracties en gebrek aan mimesis. (Van 
der Velde, 2011)

De derde conditie is het (leren) delen van de 
individuele ervaringen en associaties met een ander 
of via een collectieve groepsdialoog. Zo ontwikkelt 
iedere deelnemer zijn oordeelsvermogen en zijn 
esthetische taal. De deelnemers ervaren de moei-
lijkheid zich esthetisch uit te drukken en oefenen 
met het overwinnen van esthetische stomheid. (aes-
thetic muteness; Taylor, 2002) Ze ervaren dat ieder-
een kan en mag hakkelen, niet altijd uit zijn woorden 

Museale werkplaats  
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Figuur 9 Organiseren van schwung in YF museale werkplaats, vrij naar Van der Velde (2011) met als illustraties 
Vierkanten in perspectief (De Joode, 1997), 981 (Presta, 2000), Inter-Esse (Van der Linden, 2011)
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kan komen wanneer hij een diepe esthetische erva-
ring ( felt sense) wil beschrijven, wat vaak gebeurt bij 
het spreken over esthetische, zintuiglijke (niet cog-
nitieve) ervaringen en kennis.

De vierde conditie brengt iedere deelnemers 
dicht en ook fysiek in contact met de kunstwerken. 
De vraag is een kunstwerk te selecteren dat voor de 
individuele deelnemer zijn visie of antwoord repre-
senteert op de gemeenschappelijke vraag of uitda-
ging, bijvoorbeeld wat is de gezamenlijke ambitie 
van de groep? Wat staat de HR afdeling te doen? 
De deelnemer pakt het kunstwerk ook op –  met 
witte stoffen handschoentjes – en neemt het mee 
naar een centrale plaats in de ruimte. Het concrete, 
fysieke contact met het kunstwerk en daarmee met 
het doorbreken van het conventionele verbod op 
het aanraken van kunst (zoals in musea en andere 
contexten) levert zichtbaar spanning, hilariteit en 
energie op. De deelnemers spelen zowel met geest 
(intelligentie, ratio) en lichaam (zintuigen, gevoel), 
met individuele en collectieve beelden. Kortom: een 
totaal-ervaring.

De vijfde conditie richt zich op het gezamenlijk 
maken van een nieuw gesamtkunstwerk. De indivi-
dueel gekozen kunstwerken worden nu met elkaar 
in verband gebracht en krijgen positie en relatie 
tot elkaar om uiteindelijk een nieuw geheel (een 
gemeenschappelijke expositie) te vormen. Met 
name de onderlinge dialoog over ‘hoe de beelden 
zich tot elkaar verhouden’ of het maken van ‘de 
meest spannende expositie’ levert veel nieuwe infor-
matie en emoties op. In de casus levert het tweede 
experiment veel nieuwe inzichten op, doordat twee 
subgroepen met dezelfde vraag aan het werk gaan. 
Twee verschillende (beeldende) verhaallijnen wor-
den expliciet zichtbaar op de muur, die in de praktijk 
al impliciet en door elkaar heen speelden.

De zesde conditie is het als groep voeren van 
een gezamenlijke dialoog over hun collectieve ambi-
tie (nieuw beleid, nieuwe HR afdeling) met behulp 
van de nieuwe visuele zienswijzen en met de esthe-
tische taal die de kunst aanreikt. De collectieve 
dialoog eindigt in een reflectie op het hele proces 
en het delen van individuele en collectieve nieuwe 
visies en  betekenissen.

De zevende conditie vindt buiten de museale 
werkplaats plaats: het is aan de deelnemers om de 
individuele en collectieve inzichten te vertalen naar 
(wijsheid in) het eigen handelen en de praktijk.

Het is, mijns inziens, opvallend hoe dit proces 
van min of meer zeven condities of fasen uiteinde-
lijk bij de betrokken deelnemers kan leiden tot een 
nieuwe, frisse manier van kijken naar de onder-
linge samenwerking, de gezamenlijke ambities en 
de onderlinge verschillen. Tevens valt mij op, als 
participerende onderzoeker, met welk ogenschijn-
lijk gemak de deelnemers aan het werk gaan met 
de vragen, de dialogen en de abstracte kunst. Na 
een eerste aarzeling pakken bijvoorbeeld de deelne-
mers steeds makkelijker de abstracte bouwstenen 
op – ze werken met de tachtig componenten van 
het kunstwerk de Genesis van de Vorm van Verstockt 
(1982) – en is iedereen vrij snel aan het werk. Ook 
de beeldtaal (cirkel, vierkant, driehoek) lijkt geen 
 obstakel meer. Het lijkt alsof de deel nemers de ene 
(cognitief) abstracte taal makkelijk kunnen inrui-
len voor de andere (esthetische) abstracte taal. 
Schwung is snel zichtbaar en hoorbaar (lachen, 
grapjes) wanneer de deelnemers fysiek spelen met 
de kunst (oppakken, verplaatsen, samen een nieuwe 
expositie maken).

Ik constateer dat de YF kunst, context en werk-
wijze als dialoog-verander-instrumentarium is inge-
zet ten behoeve van een bestaand (vastzittend) 
thema bij de klant. De aanname van YF is dat de 

Van der Linden.indb   130 27-Sep-17   15:26:23



4   Esthetische schwung laat kunst werken; culturele esthetiek

131

impact van dit soort fysieke, zintuiglijke, intellectuele 
ervaringen – zowel individueel als collectief – langer 
doorwerkt dan alleen cognitieve en logisch-ratio-
nele kennis. Of in ieder geval goed aanvullend kan 
werken, met verdiepende impact op hoofd, hart en 
handen niveau. Dit verhaal toont dat het organise-
ren van esthetiek en  schwung zinrijk kan zijn. In de 
twee situaties, waarbij beide ruimten zijn ingericht 
als museale werkplaatsen, ontstaat door de YF aan-
pak nieuwe kunst (nieuwe exposities met abstracte 
kunst als bouwstenen), nieuwe taal, een esthetisch 
oordeelsvermogen, nieuwe inzichten over werk en 
samenwerken en (mogelijk) duurzame verdieping 
en verbetering van de onderlinge relaties in de eigen 
context. Dit laatste is alleen niet getoetst.

Reflecteren en (her)scheppen

Uiteindelijk wil deze klant niet verder werken met 
YF. Dit is aanleiding om in de denktank grondig te 
reflecteren over de essentie van YF. De leden van de 
denktank constateren dat de experimenten met een 
klant eenmalig zijn en niet makkelijk worden omge-
zet in duurzame werkrelaties, tussen klant en YF. Dit 
is in eerste instantie een teleurstellende conclusie. 
Een nieuw inzicht is dat YF als een roze katalysator 
de mentale deur kan openen bij publiek. Dat wil zeg-
gen: in staat is om de geest te openen naar anders 
kijken en denken, en daarmee de deur op een kier 
zetten naar nieuwe mogelijkheden. En niet meer 
dan dat. Mogelijk spelen er nog andere motieven 
bij de twee klantcontacten in dit verhaal, maar daar 
heeft de denktank – en ik als onderzoeker – geen 
zicht op gekregen. Dit inzicht betekent ook dat YF, 
als roze katalysator, een nieuw verdienmodel heeft 
te onderzoeken. Zodra echter in de denktank het 
woord business op tafel komt, leidt dit meteen tot 
een pittige en polariserende discussie over pegels 

versus waarden, inkomsten versus duurzaamheid. 
“Hoe kan deze nieuwe manier van werken nog een 
beetje geld opleveren, zodat de organisatie kan func-
tioneren?” versus “Hoe creëer je duurzaamheid waar-
door je YF kunt voortzetten?” De identiteit en wijze 
van organiseren van YF zijn terugkerende, polarise-
rende thema’s (zie ook Hoofdstuk vijf).

Duiding Schwung met externen (Vignet 9)

Cross-over en  schwung

Het laatste verhaal in dit hoofdstuk gaat over het 
organiseren van  schwung door YF samen met men-
sen van buiten de YF organisatie. (Ikebana, septem-
ber 2013; kunstconcert, januari 2014) Is YF wederom 
in staat de cross-overevenementen zó te organiseren 
dat er  schwung en vernieuwing ontstaat bij publiek 
en organisatoren? Wanneer Caroline – in haar rol 
als publiek en onderzoeker – de YF ruimte instapt, 
waar het Ikebana evenement net van start is, is zij 
direct aangenaam en vooral zintuiglijk verrast door 
de frisse, natuurlijke geuren, de extra kleurrijke en 
beeldende dimensie naast de bestaande expositie, 
de gezelligheid en beweging in de ruimte. Kortom 
door de positieve sfeer en  schwung in de YF ruimte. 
Een paar maanden later, bij het vierde YF kunstcon-
cert, ervaart ze wederom een bijzondere, positieve 
en bijna spirituele sfeer. Ook de fortepianiste, duidt 
met haar gevoel (“I play differently”) dat zij iets bij-
zonders heeft ervaren in de YF context. Hoe zijn 
deze twee bijzondere en geslaagde cross-overevene-
menten georganiseerd?

Voor beide evenementen werkt Menna deze 
keer samen met twee externe kunstenaars-als-or-
ganisatoren. Vanuit hun eigen vakgebied of domein 
(ikebana, kunstconcert) werken ze samen met YF 
(domein abstracte kunst). Menna onderhoudt al 
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lange tijd contact met deze twee personen. Zij orga-
niseert deze twee evenementen grotendeels buiten 
YF (denktank en doetank) om. Gezamenlijk bepaalt 
ze voor beide evenementen minimale kaders voor 
maximale kruisbestuiving. Compromisloos, zegt 
Menna hierover achteraf: “Aan twee kanten laat je 
iets ontstaan… twee dingen komen samen waaruit iets 
nieuws kan ontstaan.” Bij beide evenementen laten 
de uitvoerende kunstenaars zich inspireren door de 
kunst in de ruimte van YF. De Ikebana deelnemers 
selecteren een kunstwerk uit de bestaande expositie 
en maken een nieuw Ikebana werk dat weer samen 
met het kunstwerk wordt tentoongesteld. Dit heeft 
tot nu toe geen enkele deelnemer op deze wijze 
gedaan. Ook de Japanse fortepianiste selecteert 
voor dit concert zelf een aantal muziekstukken die 
in haar ogen (oren) aansluiten bij haar eigen selec-
tie van abstracte kunstwerken uit de YF expositie. 
Zij schuift met haar kostbare fortepiano door de 
ruimte en speelt haar muziek bij haar kunst op haar 
plek. In beide voorbeelden ontstaat unieke, nieuwe 
cross-overkunst: cross-overs tussen Ikebana, natuur, 
kunst en ruimte, en cross-overs tussen muziek, 
kunst, filosofie en ruimte. Door het stellen van en 
vasthouden aan minimale kaders, opgesteld door 
Menna en beide externe coördinatoren, forceren 
zij vernieuwing. Menna gebruikt zelf dit woord. De 
initiële weerstand tegen de opgelegde verandering 
en kaders, door meerdere (Ikebana) kunstenaars 
ervaren, wordt uiteindelijk doorbroken door vast te 
houden aan de kaders. Vervolgens ontstaat nieuw 
werk, waarmee publiek en uitvoerende kunstenaars 
zichtbaar en hoorbaar blij zijn. De Ikebana kunste-
naars zijn zelf nog het meest verbaasd over wat er 
is ontstaan en hoe ze zichzelf – intuïtief en onder-
zoekend – hebben overtroffen. Zo ook bij het kunst-
concert: de fortepianiste speelt naar eigen zeggen 
‘anders’ omdat ze anders ademhaalt in deze unieke 

context. De bijzondere com-posities in de ruimte (de 
posities van de kunst, stoelen publiek, fortepiano, 
lichtinval, lichte inleidingen, et cetera) creëren een 
esthetisch speelveld en beïnvloeden de fortepia-
niste en publiek zodanig (zintuiglijk, esthetisch) dat 
er  schwung en vernieuwing ontstaat.

De twee cross-overevenementen in het laatste 
verhaal tonen kruisbestuiving pur sang. Een aantal 
aspecten in het organiseren vallen op. De diverse 
domeinen (of vakgebieden) beïnvloeden elkaar bin-
nen een begrensd én vrij esthetisch speelveld, waar-
door nieuwe vormen en ervaringen zich kunnen 
ontwikkelen. In gezamenlijkheid tussen de domei-
nen, binnen en buiten YF, wordt een nieuw, over-
stijgend concept met bijbehorende kaders bedacht, 
uitgevoerd en bewaakt. De kunstenaar-als-organisa-
tor is compromisloos, ook wanneer er weerstand 
komt bij een aantal uitvoerende kunstenaars. Het 
motto is: iedereen die mee doet, doet waarin hij 
goed is én houdt zich aan de cross-overafspraken. 
Het doorbreken van de persoonlijke weerstand tegen 
het opgelegde – het loslaten van bekende patronen 
in het vakgebied – creëert weer nieuwe ruimte voor 
spelen, intuïtie en toeval. Loslaten is ook van belang 
voor de kunstenaar-als-organisator: zoals het loslaten 
van de interne YF organisatie (met op dat moment 
onderling gedoe) en richten op het samenwerken 
met de ervaren externe partijen. Samenwerken op 
basis van vertrouwen, zorgen voor heldere afspra-
ken en een taakverdeling op basis van talent blijkt, 
achteraf bekeken, goed te werken om op een lichte 
wijze en met  schwung de cross-overevenementen te 
organiseren, aldus Menna. Uiteindelijk ontwikkelen 
alle elementen (concept, kaders en details) zich tot 
een uniek geheel: in een nieuw esthetisch speelveld 
ontstaat enthousiasme en  schwung, voelbaar voor 
publiek, kunstenaars en organisatoren. Schwung, 
zoals Schiller en De Monthoux, mijns inziens, voor 
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ogen hebben. Dit verhaal toont dat in bepaalde soci-
ale constructies en door een lichte maar duidelijke 
vorm van organiseren een uitdagende, esthetische 
tussenruimte kan ontstaan, waar betrokkenen naar 
hartenlust kunnen spelen met kunst, zodat  schwung 
en iets nieuws kunnen ontstaan. Als men in die 
ruimte durft te stappen.

4.5  Nieuwe Inzichten in culturele 
esthetiek

Kunst laten werken is mogelijk. Dat tonen de vier 
praktijkverhalen in dit hoofdstuk. De bevlogenheid 
en  schwung als gevolg hiervan is voelbaar, alsof de 
lente in de lucht hangt. Als participatieve onderzoe-
ker heb ik het ook zo ervaren: de sfeer is op sommige 
momenten licht (speels, lacherig, zonnig, open, cre-
atief, ruimtelijk, verwachtingsvol), alsof alles nog 
mogelijk is. Tegelijkertijd zit in de verhalen soms 
een zwaar of zorgelijke onderstroom (aarzeling, 
spanning, polarisatie, strijd). Is YF met al zijn midde-
len, moraal en mogelijkheden in staat om met deze 
(licht-zware) spanning om te gaan en het gedachte-
goed succesvol om te zetten in handelen en orga-
niseren? Zowel de praktijk als de literatuur (Schiller, 
Van der Velde, De Monthoux) tonen dat aandacht 
voor speeldrift, museale werkplaats, kunst en esthe-
tiek invloed kan hebben op de culturele esthetische 
ontwikkeling van de mens of een groep mensen.

Drie verhalen (Vignet 7, 8 en 9) met diverse YF 
cross-overevenementen laten zien dat kunst kan 
werken in een publieke setting die door YF is geëns-
ceneerd. Dat YF gedurende de drie jarige casus op 
verschillende momenten in staat is – als een roze 
katalysator – deuren te openen naar anders denken 
en kijken. Bij publiek, kunstenaars en organisato-
ren. De evenementen laten ook zien dat kunst – in 

sommige sociale constructies – kan werken en dat 
 schwung kan ontstaan. Dat er nieuwe betekenissen 
en artistieke realiteiten kunnen ontstaan. Mits ‘het 
geheel’ klopt. Wanneer diverse aspecten of condi-
ties elkaar vinden en versterken, ontwikkelt zich een 
mooi, bijna subliem (heilig) geheel. (Strati, 2000) 
Waardoor de betrokkenen  schwung ervaren, bij zich-
zelf, in de ruimte tussen de mensen en in de fysieke 
ruimte (context) om de mensen heen.

Op basis van de casus en de literatuur constateer 
ik dat vijf aspecten bijdragen aan het organiseren of 
faciliteren van de esthetische cross-overevenemen-
ten, namelijk a) vrije speel- of tussenruimte voor 
publiek en organisatoren, b) lichte manier van orga-
niseren met heldere speelregels, c) rollen en inzet 
van betrokkenen (vrijwilligers), d) timing en e) sfeer 
of  schwung die uiteindelijk – en tijdelijk – ontstaat. 
Deze zal ik vervolgens duiden (zie ook Figuur 10).

gebouw, artefacten
kunst, opdracht,

kaders 

Speel- & 
tussenruimte

Sfeer & 
Schwung

hobbyisme,
professionalisme, 
verantwoordelijkheid

spelregels,
 kaders,

leiderschap,
besluitvorming,

organisatiestrategie
Licht &

organiseren

Technici

    Publiek Kunstenaar(s)

Critici

Timing

Vrijheid &
vrijwilligers

Figuur 10 Culturele esthetiek, vrij naar Schiller, 
Van der Velde en De Monthoux
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Speel-of tussenruimte

In de vier praktijkverhalen valt mij als eerste op, dat 
de fysieke locatie een uitnodigende speelruimte is 
voor de YF exposities, YF cross-overexperimenten en 
ook voor de YF overleggen. De ruimte is samen met
de kunst een levendige en esthetische actant in 
het geheel (Strati & De Monthoux, 2002) zowel 
in Woudrichem (Vignet 6) als in Leidschendam 
(Vignet 7, 8 en 9). Door vele aspecten (architectuur, 
grootte, indeling, tuin, ruimte om het gebouw) is 
de locatie Leidschendam aantrekkelijk en uitdagend 
voor het organiseren van esthetische cross-overeve-
nementen. Zo is bijvoorbeeld het continue lichtspel 
door de vele glas-in-lood ramen, iedere keer weer 
een mystieke verrassing met diverse effecten op de 
kunst. Of het rollende geluid door de ronde wanden 
dat voor speciale effecten zorgt tijdens een kunst-
concert. Licht, geluid, temperatuur en ruimtelijkheid 
spelen met de ruimte en met de kunst, waardoor de 
ruimte een actieve actant is en bijdraagt aan het laten 
werken van de kunst en de cross-overexperimenten. 
De YF organisatoren zijn vanaf het begin verliefd op 
de locatie met zijn vierde esthetische dimensie en de 
mogelijkheden die de ruimte biedt: “Het is een prach-
tig gebouw, het lijkt wel alsof het voor YF is gebouwd; 
groots, indrukwekkend, mooi, religieus, verstillend.” 
(Vignet 6) De oorspronkelijke identiteit en architec-
tuur van de ruimte (een jaren zestig kerk) zorgt ook 
voor een spirituele, contemplatieve sfeer. Het onder-
zoeken van de eigenaardigheden van de ruimte blijkt, 
achteraf, wel nodig om de speelruimte eigen te kun-
nen maken en per expositie en experiment goed te 
kunnen inzetten. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk 
opruimen van kerkelijke attributen, verbouwen de 
biechthokjes, gezamenlijk proef-inrichten, oefenen 
met geluid in de ruimte en samen zoeken naar kunst-
werken die passen op die echt wel groene wand.

De vier verhalen laten tevens zien dat er diverse 
vormen van een speel- of werkplaats zijn. Zo is de 
denktank regelmatig een inspirerende museale werk-
plaats voor ontbeeldende dialogen (Vignet 6). Of is 
YF Leidschendam in het ene experiment een vrije 
marktplaats of veilingvloer waar wordt onderhandeld 
(Vignet 7) en op het andere moment een museale 
concertzaal (Vignet 9). Die tussenruimte of speel-
plaats ziet er iedere keer dus weer anders uit, net 
als in een theater. De intentie van de fysieke speel-
plaats is dat degenen die er (letterlijk) in stappen 
– publiek, kunstenaars, organisatoren – een eigen, 
unieke speelplaats creëren, waarin ze al spelender-
wijs zintuiglijke en persoonlijk kennis (tacit know-
ledge) ontwikkelen, beïnvloed door hun esthetisch 
oordelen. (Strati & De Monthoux, 2002)

In de literatuur geven de drie schrijvers, mijns 
inziens, een geromantiseerd beeld van de ruimte 
of speelplaats: het innerlijk theater van menselijke 
driften (Schiller, 1795), de museale werkplaats voor 
scheppende geesten (Van der Velde, 2011) en 
het organisatorisch krachtenveld van een kunst-
onderneming. (De Monthoux, 2004) Alle drie 
schrijven over een ruimte voor creatief spel, kunst en 
een vrije dialoog waar  schwung en iets nieuws kunnen 
ontstaan. Men moet er wel voor open staan. Want 
de drie spreken ook over de vrije, spelende, creatieve 
of scheppende mens die zo’n vrije speelruimte nodig 
heeft om zich cultureel en compleet te ontwikkelen. 
Ook al spreken alle drie over een open, vrije en 
oneindige speelruimte, deze ruimte lijkt toch te 
worden begrensd door het op afstand houden van 
de driften (Schiller, 1795/2009), de ruimte tussen de 
neuzen (Van der Velde, 2011) of de ruimte die ontstaat 
tussen organiserende, polariserende krachten. (De 
Monthoux, 2004) In de casus wordt de speelruimte 
ook begrensd door de mogelijkheden van het 
gebouw, de gekozen artefacten en beschikbare kunst, 
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de kaders en intenties van de cross-overexperimenten 
en de begeleiders (speelmeesters).105 De associatie met 
liminaliteit (Van Gennep, 1909/1960; Turner 1969; 
zie ook Hoofdstuk een) is aanwezig door woorden 
als leermeester, rituelen en forceren. Er lijkt een 
spanning tussen vrijheid en forceren, tussen speler 
en leermeester, die soms constructief co-creatief kan 
werken. Dit is te zien in het verhaal waarin de Ikebana 
deelnemers worden geforceerd tot een cross-over 
tussen hun werk, de kunst en de locatie; de vrijheid 
binnen deze kaders leidt bij de (meeste) deelnemers 
via gemopper tot vernieuwing en  schwung (zie 
Vignet 9).

Licht organiseren binnen kaders en spelregels

Het volgende dat opvalt in de praktijkverhalen is 
dat een lichte vorm van organiseren nodig is – dus 
niet te veel dichtgetimmerd – om kunst te laten wer-
ken zodat die mysterieuze  schwung kan ontstaan. 
Bijvoorbeeld bij de opdracht ‘Ga in gesprek met een 
kunstwerk’ krijgt het publiek alleen een krukje mee 
en geen tijdlimiet of instructies hoe men het beste 
een dialoog met kunst kan voeren. Wel de uitnodi-
ging om zo veel mogelijk ontbeeldend te kijken (Van 
der Velde, 2011) en na afloop met anderen over je 
persoonlijke ervaringen en inzichten te praten. Door 
deze lichte vorm van organiseren is nog steeds 
sprake van vrijheid en minder van vrijblijvendheid.

Ondanks dat vrijheid bij YF een van de belangrijk-
ste waarden is om te participeren, laat de YF praktijk 
zien dat enige mate van organiseren (structureren, 
kaderen, beperken, afstemmen) nodig is. De vier 
verhalen tonen dat er – zonder kennis van de Art 
Firm van De Monthoux (2004) – bijna natuurlijk 
de vier rollen van een kunstonderneming ontstaan 
(kunstenaar, techneut, publiek en criticus) om een 
en ander te realiseren.106 Functieomschrijvingen zijn 

er niet, wel praktische afspraken per evenement 
over wie wat wanneer doet. Iedere keer wordt per 
cross- overevenement een uniek concept bedacht 
(een remake van een oud kunstwerk, een breng- en 
haaleiland, een nieuwe (HR) organisatiestrategie, 
een nieuwe Ikebanavorm of een uniek kunstconcert) 
met een passende, lichte manier van organiseren: 
een uitdagende opdracht, een spannende finale, 
minimale spelregels, een positieve instelling, een 
duidelijke kunstenaar-als-organisator (speelmees-
ter) en goede ondersteuning. Zo ontstaan door de 
minimale structuur de contouren van een uniek, vrij 
speelveld per evenement.

De praktijkverhalen laten tussen de regels ook 
zien dat organiseren van de cross-over evenemen-
ten een balanceren is tussen de polen van vrij-
heid en structuur. Dit is inherent aan de opdracht 
die YF zichzelf stelt: het organiseren (structuur 
 aanbrengen) van kunst en  schwung (vrij spelen). De 
spanning hiertussen wordt bijvoorbeeld mooi ver-
woord in de denktank wanneer het gaat over de vrije 
en taakgerichte rol van de leden van de denktank 
(Gevoelens van nuttigheid kunnen blokkerend werken; 
Vignet 6). Door de spanning te benoemen kunnen 
beiden (taak en vrijheid) bestaan. Organiseren is 
voor YF een zoeken naar een minimale organisatie-
vorm dat zowel ruimte biedt aan vrijheid en artis-
ticiteit (voor de kunstenaars) en aan duidelijkheid 
en structuur (voor de technici). Dus is er per eve-
nement een uitgewerkt draaiboekje, en tegelijkertijd 
de mogelijkheid om – waar zinvol – juist af te (dur-
ven) wijken en te improviseren. Of juist niet, zoals 
het laatste verhaal (Vignet 9) laat zien: door deze 
keer juist vast te houden aan het strakke kader van 
de opdracht, ontstaat er een constructieve druk op 
innovatief presteren. De rol van een leermeester of 
van een kunstenaar-als-organisator is, mijns inziens, 
daarom van belang om de situatie en het hogere 
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doel ( culturele esthetiek) goed in te schatten en ver-
volgens te handelen vanuit een optimale balans tus-
sen vrijheid en structuur.

De verhalen laten ook zien dat het organise-
ren van evenementen zelfs door kan gaan en tot 
iets bijzonders kan leiden (Vignet 9) terwijl er op 
een ander niveau in de organisatie spanning en 
gedoe is. Bijvoorbeeld de intern botsende visies 
over de soort organisatiestrategie (De Monthoux, 
2004): wordt YF een kleinschalige en experimen-
tele Avant-Garde organisatie (Vignet 7 en 9) of een 
grootschalige postmoderne performance organisatie 
(Vignet  8)? Hoe gaan de betrokkenen binnen YF 
met deze spanningen om tijdens het organiseren 
van  schwung? Door soms heel pragmatisch eruit te 
stappen – letterlijk in de tuin te gaan zitten – waar 
weer ruimte kan ontstaan voor creativiteit. Of door 
met mensen van  buiten te gaan samenwerken 
– omdat er  binnen gedoe is – zodat er via buitenom 
weer nieuw speelvelden ontstaan. De behoefte om 
cross- overevenementen te willen organiseren, lijkt op 
een onkruidplantje: het komt iedere keer weer op, 
op onverwachte plekken waar nog ruimte is. Tussen 
materialisme en moralisme is altijd wel speelruimte 
te vinden. (Schiller, 1795)

In de literatuur is het alleen De Monthoux 
(2004) die zich richt op de vraag hoe je kunst kunt 
laten werken in de praktijk en  schwung kunt mana-
gen of organiseren. Schiller en Van der Velde hou-
den zich meer met het waarom en wat bezig van 
culturele esthetiek. De Monthoux komt met een 
model voor een kunstonderneming, met  schwung 
als modus operandi, vier rollen, vijf archetypische 
organisatiemodellen en vele beeldende voorbeel-
den. Zijn boodschap lijkt te zijn: het organiseren of 
managen van  schwung is een kwestie van structure-
ren: het verdelen van rollen en taken, en een impli-
ciete aanname dat wanneer iedereen zijn deel goed 

doet, er ruimte ontstaat voor kunst en  schwung. De 
Monthoux (2004) spreekt (nog) niet over hoe om 
te gaan met polariserende spanningen die kunnen 
ontstaan  tussen de rollen (buiten versus binnen, 
creatief versus structuur), door de meervoudige 
en wisselende rollen bij meerdere personen. Of de 
spanningen door meervoudig leiderschap, hybride 
organisatie-strategieën en onduidelijke besluitvor-
ming. Hij spreekt pas later (2007) over esthetisch 
leiderschap (zie verder Hoofdstuk vijf). Van der 
Velde (2011) zou juist met belangstelling naar al 
die verschillen en bewegingen kijken en het “gevaar 
van unanimiteit” bij organiseren juist vrezen. De 
Monthoux verdeelt het organiseren over vier rollen 
en wat uiteindelijk mist is die ene rol, persoon of 
een collectief vermogen om – tussen de regels door 
– naar het geheel en de samenhang te kijken. Het ver-
mogen om de spanningen die er altijd zijn in  sociale 
constructies (tussen denken en doen, binnen en 
buiten, klein en groot, et cetera) te overbruggen. 
Iemand die het waarom en waartoe toetst en oor-
deelt of de totale investering in mensen, middelen 
en plezier ook uiteindelijk leidt tot de ontwikkeling 
van culturele esthetiek.

Tussen vrijheid en vrij-willigheid

Een derde aspect van culturele esthetiek zijn, mijns 
inziens, de betrokken actoren. In de praktijkverha-
len zijn de meeste mensen vaste vrijwilligers en 
geen vaste medewerkers, die vrij bepalen of en wan-
neer ze wat willen bijdragen. Iedereen doet mee om 
zijn eigen redenen en belangen en ook wanneer hij 
wil, omdat de meesten nog andere werkzaamheden 
hebben naast YF. In een degelijke situatie is het vol-
gens mij des te meer van belang om gezamenlijk 
te zoeken naar een diepere verbinding op waarden 
en verlangens om vrijblijvendheid en versnippering 
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te voorkomen. De leden van de denktank komen al 
jaren vrijwillig naar Woudrichem om te brainstormen 
over het YF gedachtegoed. Ook de cross-over tussen 
de mensen uit de denktank met de mensen van de 
locatie (Leidschendam) is vrijwillig. Samen  creëren 
diverse personen een nieuwe organisatie, ieder 
 vanuit persoonlijke drijfveren (mooie exposities 
maken, naam en faam creëren, het gebouw sociale 
betekenis geven, met het concept cross-over experi-
menteren, et cetera). Op het moment dat YF  echter 
een formele organisatie (stichting) wordt, is het vrij-
willige niet meer vrijblijvend en vraagt het oorspron-
kelijk hobbyisme meer professionaliteit,  vastigheid 
en continuïteit. Er ontstaan per  evenement rollen, 
afspraken en structuren. YF toont regelmatig een 
hoog, professioneel niveau van organiseren, doch 
blijft uiteindelijk een vrijwilligersorganisatie, met 
alle voor- en nadelen. Door de kleine bezetting 
 hebben sommige mensen meerdere rollen, en is het 
collectieve succes afhankelijk van hun aanwezigheid 
en inzet die ze zich willen en kunnen permitteren. 
Opvallend in de casus – en pas in retroperspectief 
duidelijk geworden (zie Vignet 17) – is het ontbre-
ken van een concreet antwoord op de vraag wie is 
of zijn de YF kunstenaar(s)? Los van het gegeven 
dat sommige betrokkenen al jaren kunstenaar zijn 
van beroep en/of met hun kunst behoren tot de YF 
collectie, is lange tijd de vraag wie binnen YF het 
artistieke en/of esthetische kader bepaalt (bepa-
len)? Wie is (zijn) in staat – of goed genoeg – om 
dit te (mogen) doen namens het collectief? Wie is 
(zijn) in staat om een idee te visualiseren en te ver-
talen naar een artistiek YF cross-overexperiment? En 
kan omgaan met de kritiek van de YF critici en het 
publiek? Opvallend is dat juist deze rol in de casus 
moeizaam wordt ingevuld. Het lijkt, volgens mij, 
makkelijker een autonome kunstenaar te zijn (die 
werkt vanuit een eigen esthetisch kader) dan een 

kunstenaar die samenwerkt met een groep bevlo-
gen mensen vanuit een collectief, abstract en multi- 
interpretabel gedachtegoed.

In de geraadpleegde literatuur wordt gesproken 
over rollen (De Monthoux, 2004) en de inzet van 
goede kunstenaars en kunst (Schiller, 1795; Van der 
Velde, 2011), maar er wordt niet gesproken over de 
drijfveren of kwalificaties van de overige actoren, 
laat staan over het binden en boeien van de (vrije) 
actoren om zich (vrijwillig) in te blijven zetten. 
De Monthoux stelt dat niet alle kunstenaars goed 
genoeg zijn, en dat niet alle goede kunstenaars ook 
goed kúnnen organiseren. (De Monthoux, 2004, 
2013)107 Ze zijn volgens hem niet altijd in staat zich 
dienstbaar op te stellen of hun esthetische organisa-
tievaardigheden (organizing aesthetics) te lenen aan 
een organisatie of gemeenschap door hun sterke 
behoefte aan vrijheid, onafhankelijkheid, introverted 
rebellion en onbuigzaamheid. Kwaliteiten die passen 
bij bijvoorbeeld Beethoven. (De Monthoux, 2013, 
p. 149-150; zie ook Vignet 15) Hij komt later (2013) 
terug op het belang van de sociale en relationele 
vermogens van de kunstenaar of artepreneur voor 
het succes van een kunstonderneming (zie verder 
Hoofdstuk zes).

Timing en  schwung

Uitgaande van de S-organisatiegroei-curve van YF 
(zie Figuur 1) lijkt  schwung nog het beste te pas-
sen in de eerste fase van organisatieontwikkeling 
(geboorte, pionieren). Wanneer alles nog nieuw is, 
is er nog veel ruimte voor mogelijkheden en spe-
len van vrije, creatieve geesten (zie Vignet 6). Dit 
klinkt logisch. Echter, voor een culturele onder-
neming zoals YF is het organiseren van esthetische 
cross-overexperimenten, exposities en  schwung het 
primaire proces, en daarmee een continu aandachts-
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punt. Ideaal is wanneer YF in staat is in alle stadia 
van de S-curve kunst te laten werken en   schwung 
te organiseren, bij ieder evenement dat YF organi-
seert. De vier praktijk verhalen zijn zo geselecteerd 
dat YF laat zien dat zij dit ook doet:  schwung vindt 
plaats in het begin, bij het opstarten van opstarten 
van YF, samen met de mensen uit Leidschendam 
(zie ook Vignet 6). Schwung speelt ook op diverse 
momenten gedurende de hele periode van YF 
Leidschendam, ook aan het einde (zie Vignet 9). 
Echter, niet continu: het organiseren van  schwung 
gaat met ups en downs. Het speelt op verschillende 
niveaus en sociale constructies: soms  tijdens de 
evenementen, soms tijdens de overleggen, soms 
juist buiten de overleggen.

In de geraadpleegde literatuur lees ik weinig over 
timing en  schwung. Becker (2008) spreekt wel over 
de continuïteit van een kunstwereld: wanneer de 
 schwung eruit is – de kunstenaar stapt op, de repu-
tatie daalt of het supportsysteem stopt – sterft een 
kunstwereld vanzelf (zie Hoofdstuk vijf).

Sfeer en  schwung

Uiteindelijk gaat het erom dat de mens zich vol-
doende vrij en uitgenodigd voelt om te spelen, een 
open dialoog aan te gaan en zich te laten beïnvloe-
den door de kunst, zodat er  schwung ontstaat. De 
vier praktijkverhalen laten zien, dat wanneer de 
museale werkruimte aantrekkelijk en uitdagend 
is, er sprake is van een lichte, uitnodigende wijze 
van organiseren en van vrijheid bij de betrokke-
nen, dat er dan ruimte kan ontstaan voor  schwung. 
Bijvoorbeeld wanneer YF, in de rol van kunste-
naar-als-organisator, publiek uitnodigt om mee te 
doen met een YF experiment. Na wat aarzelende 
bewegingen en zelfs weerstand door het niet direct 
begrijpen van de YF spelregels – “Hoezo mag ik een 

kunstwerk meenemen, gratis, in ruil voor iets wat ik 
nog ga doen?” (Vignet 7) – stapt het publiek vervol-
gens toch in die vrije ruimte en gaat mee spelen. 
Een collectieve, vrije sfeer ontstaat dat individueel 
en collectief spelen stimuleert. Organisatoren en 
publiek gaan afwijken van de opdracht, of van het 
programma of draaiboekje. Ze willen spelen met 
wat er is.108 De spanning, of de YF experimenten 
wel zullen aanslaan, verdwijnt naar de achtergrond 
wanneer de betrokkenen in staat zijn die spanning 
aan te gaan. Hierdoor ontwikkelt de sfeer naar licht, 
speels, los-zinnig en  schwung. Een van de belang-
rijkste krachten van YF om  schwung te stimuleren, 
is, mijns inziens, dat YF het fysieke contact met de 
kunst stimuleert en een van de belangrijkste ‘verbo-
den’ – kunst niet aanraken! – doorbreekt. Door het 
oppakken en verplaatsen van kunst (met witte hand-
schoentjes), het maken van een eigen expositie, het 
omarmen van een beeld, het letterlijk in de ruimte 
tussen de piano en de kunst zitten, wordt de dialoog 
met kunst een bijzondere, verdiepende, zintuiglijke 
en esthetische ervaring, die menigeen verrast en 
een gevoel van vrijheid geeft.

Schiller, De Monthoux, Van der Velde noemen 
allen het belang van  schwung (bevlogenheid, los-zin-
nigheid) voor culturele esthetiek. Schwung, de ener-
gie die kan vrijkomen bij het maken en ervaren van 
spelen en werken met kunst. Die ontwikkelend en 
transformerend kan werken. Die mensen vleugels 
en doorzettingsvermogen geeft. Die kan zorgen 
voor (creatieve, fysieke) ruimte voor het produceren 
van dansende sterren. Energie die vrijkomt, wanneer 
men over de grenzen of beperkingen van domeinen 
stapt. Wanneer het geheel meer is dan de opge-
telde onderdelen. Schwung is voelbaar, zichtbaar en 
hoorbaar en daarmee een esthetische ervaring. Vijf 
condities voor  schwung zijn, ingegeven door prak-
tijk en literatuur: a) vrijheid: het los kunnen zijn van 
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beperkende driften (Schiller) of verstijvingen (Van 
der Velde); b) lef: in het vrije veld durven te stap-
pen, het experiment durven aan te gaan; c) open-
staan: zich kunnen overgeven aan spelen (Schiller, 
De Monthoux) en ontbeeldende dialogen (Van der 
Velde); d) containment: het kunnen verdragen van 
onzekerheden die horen bij vrijheid (Bion, 1970, 
1985); en e) esthetische sensitiviteit of intelligentie: 
oog en oor hebben voor het nieuwe dat zich tus-
sen de regels door al laat zien, in staat zijn om echt 
te kijken, luisteren en aanvoelen. (Van der Linden, 
2010; Van der Velde, 2011) Letterlijk, figuurlijk en 
lijflijk, zodat er een belichaamde ervaring ontstaat, 
en een esthetisch oordeel dat niet cognitief maar 
 embodied gegrond is. (Strati, 1999)

Dit hoofdstuk laat zien dat het mogelijk is om 
kunst te laten werken. Om  schwung te organiseren 
en daarmee te werken aan (de ontwikkeling van) 
culturele esthetiek, gericht op een meer humane en 
waarden gedreven ontwikkeling van mens, organi-
satie en staat, waarbij kunst en esthetiek een rol 
kunnen spelen als medeorganisator. Het laat 
ook zien dat het een echt zoeken is – en blijft – 
naar een goede weg, iedere keer weer en met alle 

betrokkenen. Het vraagt om het ontwikkelen van 
publiek en van de organisatie zelf, van vermogens 
als esthetische sensitiviteit en co-creëren, voorbij 
het organiseren van rollen, functies, structuren 
en modellen. Om het kunnen omgaan met ver-
schillende belangen, verlangens, vermogens en 
graden van vrijheid. De literatuur en praktijk laten 
zien dat niet iedereen of ieder collectief hiertoe in 
staat is, beschikt over voldoende esthetische sen-
sitiviteit of goed genoeg is om te kunnen  functi-
oneren als kunstenaar-als-organisator. Beschikt 
YF Leidschendam  over voldoende esthetische 
vermogens om zijn onder linge diversiteit inclusief 
mogelijk te maken, waarbij unanimiteit of mime-
tisch gedrag niet domi neert? “Kunnen alle mensen 
ook in één richting staan, evenwijdig aan elkaar in 
de richting en de zorg voor Moeder aarde en al dege-
nen die zorg behoeven, en tegelijkertijd niet gevaar-
lijk unaniem worden?”, vraagt Van der Velde zich 
terecht af. (2011, p. 32) Ik wil zijn vraag amenderen: 
wat voor leiderschap is nodig om deze diversiteit 
in visies, belangen en verlangens in de sociale pro-
cessen constructief om te zetten in  schwung en 
succesvol handelen?
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Water is al eeuwen een symbool voor de bron van leven en wedergeboorte in en buiten 
religie. Een kerk zonder doopvont is voor mij aanleiding om een beeld te maken voor 
de locatie YF Leidschendam: Oerdrup (2012). Een grote, natuurlijk gevormde oersteen 
(Anröchter Grünstein) staat fragiel op haar onderzijde. De steen is gesplitst in diverse losse 
delen. Binnenin, te zien en ook verlicht door een aantal gaten, is een grote binnenruimte. 
Bovenin hangt een enorme, glanzende (oer)druppel. Onderin, omringd door water, is nog 
net de kop van de vorige druppel te zien. Een geheel dat zwaar en licht tegelijkertijd is.
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“Het denken over oneindige mogelijkheden 

in plaats van een voorgegeven vorm creëert 

ruimte voor onbegrensde mogelijkheden. 

Met het ontstaan van abstractie heeft de kunst 

zich bevrijd van de nabootsing en zijn vele 

concrete werelden mogelijk.”

Van der Velde (2011)
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In het handelen toont 
zich de (echte) wijsheid,
Commerciële esthetiek

5
Met een enthousiast “Gewoon doen! Om met Errit te 
spreken: in het handelen druk je het uit!”, begint het 
avontuur van YF (zie Vignet 6). Een jaar later, na hard 
werken, liggen er twijfels en zorgen op tafel: “Er is al 
zoveel gebeurd in het afgelopen jaar, waarom ligt er 
dan niet een basis voor de toekomst?” (zie Vignet 12). 
Vanaf het moment dat het huurcontract is getekend, 
hebben de (zakelijke) verplichtingen invloed op de 
vrijheid die YF al jaren kent. Hoe behoudt een groep 
met creatieve geesten haar vrijheid en bevlogenheid 
wanneer het een cross-overorganisatie start? Hoe 
vertalen de betrokkenen een esthetische gedachte-
goed in artistieke realiteiten voor een nieuw publiek? 
Hoe blijven ze spelen tussen geloof (moraal) en han-
delen (materie)? Wat voor leiderschap kan  schwung 
managen, rekening houdend met dilemma’s en 
spanningen tussen commerciële, esthetische en 
organisatorische belangen? 

In dit hoofdstuk staat commerciële esthetiek cen-
traal. Na aandacht voor culturele esthetiek bij het 
organiseren van een harmonische publieke sfeer, 
ontwikkelt esthetiek als een commerciële marketing 
kracht in de private sfeer (commerciële esthetiek). 
Kunst en kunstenaars worden ingezet voor commer-
ciële visuele strategieën: “Do business by charm and 
beauty.” (De Monthoux, 2013, p. 153) Om de casus te 
duiden maak ik gebruik van twee theoretische per-
spectieven van respectievelijk De Monthoux (2007, 

2012, 2013) en van Becker (1982/2008). Iedere orga-
nisatie –  dus ook een kunstonderneming – heeft 
esthetisch, triadisch leiderschap nodig, aldus De 
Monthoux et al. (2007). De drie organisatorische 
domeinen (management, beheer en esthetiek) kun-
nen constructief met elkaar samenwerken onder 
leiding van de esthetische leider. Deze triadische 
aanpak is gericht op duurzaamheid, vernieuwing en 
commerciële resultaten. (De Monthoux et al., 2007) 
Becker (2008) spreekt over kunstwerelden (Art 
Worlds), waar kunst tot stand komt in een  sociaal 
en divers netwerk met onder meer kunstenaars, 
leveranciers, smaakmakers, critici en klanten. De 
kunstenaar is niet de prominente autonome kun-
stenaar waar alles omdraait, maar één van de vele 
beïnvloeders van het eindresultaat. Goede reputatie 
en ondersteuning zorgen voor een levendige en suc-
cesvolle kunstwereld, aldus Becker (2008).

Dit hoofdstuk begint met vier verhalen uit de 
casus over met name de interne processen in de 
kunstonderneming YF: De denktank, haar F-line en 
demonen (mei 2012), Broeden van creatieve geesten 
(september 2012), Herijken doetank (februari 2013) 
en Collectieve strategiesessie (mei 2013). Vervolgens 
onderbouw ik het theoretisch kader vanuit de twee 
perspectieven en duid ik de praktijkverhalen aan de 
hand van de theorie. Dit leidt uiteindelijk tot nieuwe 
inzichten in commerciële esthetiek.
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VIGNET 10

De denktank, haar F-line en 
demonen109

Caroline ziet alleen de gezichten van Jaap en Ger, om-
lijst door het grote kunstwerk De F-line and other de-
mons van Erik van der Grijn.110 Ze is tijdens deze denk-
tank (mei 2012) via Skype aanwezig en ‘staat op tafel’, 
terwijl de anderen aan de tafel zitten. Menna grapt 
dat ze Caroline gewoon kan uitzetten als ze vervelend 
is: “Dit opent perspectieven!” Ze lacht uitbundig. Op de 
agenda staat het evalueren van de informele opening of 
Preview (12 mei) en het bedenken van activiteiten voor 
de volgende bijeenkomst in juli en september. Wanneer 
Menna snel van start wil gaan en Jaap vraagt hoe hij de 
Preview in Leidschendam heeft ervaren, interrumpeert 
Jan haar direct:

“Sorry dat ik er zo dwars doorheen ga, maar de oor-
spronkelijke opzet en de oorspronkelijke gedachte van 
vrijheid is nu natuurlijk helemaal weg. Dat zijn we kwijt-
geraakt. En daar moeten we naar terug.”

Menna is helemaal verbaasd:
“Hoe kom je dáár nu bij? Voor mij doen we altijd lukrake 

gedachten, of niet…”. Jan mompelt, meer in zichzelf, dat 
het nu ‘of niet’ is geworden, en – als een omgekeerd 
blad aan een boom – voegt hij meteen toe dat er terecht 
een agenda is en dat het volgend event besproken moet 
worden in de denktank. Jan:

“Tenslotte is het zo, dat al het werk hier is vertaald 
en eigenlijk moet je 12 mei zien als een vertaling van al 
wat hier gebeurd is. Ik ben daar heel gelukkig mee. En 

 tegelijkertijd wil ik terug naar het begin met die lukrake 
 gedachte.”  Menna geeft direct aan dat zij de agenda vol-
gen “een betere vorm van organiseren” vindt. Ze wil met 
de denktank tot een concrete invulling komen van de 
workshops in Leidschendam. Caroline stelt voor om het 
evalueren van iedere activiteite als vast agendapunt op 
te nemen en te onderzoeken: “Hoe past het bij het YF ge-
dachtegoed?”

Jaap stelt Jan nog even gerust dat hij in al die jaren 
de vrijheid heeft gevoeld om af te wijken van de agen-
da. Spontaan ontstaat een dialoog over het belang van 
het kunnen afwijken van een afspraak binnen YF. Het 
afwijken van het protocol tijdens de formele opening op 
12 mei – door Menna, Caroline en Errit – is goed ont-
vangen door het publiek, oordelen de denktankers. Ger 
vertelt dat tijdens zijn workshop Verandering binnen de 
regels, ook op 12 mei, een van de deelnemers de spelre-
gels van zijn workshop veranderde. Juist het verande-
ren van de regels past weer goed bij YF, constateert de 
denktank. Ger concludeert ook dat zijn workshop goed 
zou passen in een aanbod van YF naar bedrijven toe. Hij 
wil dit samen met Caroline verder uitwerken en Menna 
zal een tekstje op de site zetten voor deze nieuwe YF 
artistieke realiteit.

Jaap oordeelt dat het totaal concept van de Preview 
heel goed was: van gebouw tot in de details, zoals het 
ontbreken van toelichting bij de kunstwerken, als ook 
het aanspreken van de mensen op hun ervaring. Jaap:

“Dat is totáál anders dan wat je in een museum ervaart.” 
Waarop Menna hem aanvult dat “wildvreemde mensen” 
haar tijdens het evenement teruggeven dat zij op deze 
wijze gedwongen worden om te onthaasten en echt 
goed te kijken. Een dialoog volgt over in hoeverre het 
dwingen van kijken past in het esthetische gedachte-
goed van YF. Moet YF zich daarin nog actiever opstel-
len? Wat voor de eisen kan of moet je stellen aan de 
vrijwilligers die namens YF een gesprek met publiek 
voeren? Menna wil voor YF een serieuze relatie met het 
publiek en daarom de ‘relatie-lat’ hoog leggen.

Wanneer het gesprek gaat over het betrekken van 
publiek in een dialoog over sociaal maatschappelijke 

CASUS  Vier verhalen over de spanningen 
tussen esthetiek, commercie, 
organiseren en leiderschap
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thema’s, raakt Ger geïrriteerd. Hij gelooft niet dat je 
vanuit een  expositie iets inhoudelijks kunt overbrengen 
of cross- overen naar een sociale context:

“Dat is níet zó! Dat is hinéín interpreteren!” Hij vindt het 
pure onzin dat een toeschouwer bepaalde aspecten van 
een bedrijf terug zou moeten kunnen zien in de kunst. 
Ger licht toe:

“Het gaat niet om de inhoudelijke overdracht, maar om 
het proces van kijken: wat gebeurt er in zo’n proces van 
samenstellen, van uitzoeken, met elkaar tot een geheel 
komen? En dáár ligt ook de sociale relevantie.” Voor Men-
na is van belang dat het proces van kijken en delen van 
beelden op gang komt, hoe dan ook, dus ook door “zoda-
nig een omgeving te scheppen dat je gaat zitten en kijken.” 
Ze constateert dat de denktank nog nooit zo verschil-
lend van mening is geweest dan over de inrichting van 
de huidige expositie.

“Dat vind ik echt interessant hoor. Normaal gesproken 
zitten we veel dichter bij elkaar”, zegt Menna. Waarop 
Jaap grapt dat Menna meestal anderen nooit toelaat, 
tot nu toe.

Jan wil het eerste succes meteen omzetten in com-
merciële kansen, in inkomsten die nodig zijn voor YF. 
Hij vraagt zich af:

“Wat is nou uit deze ervaring en reflectie gekomen waar-
mee we iets commercieels mee zouden kunnen doen? […] 
Plotseling hebben we allerlei mogelijkheden die we ooit 
hebben kunnen bedenken, die hebben we nu allemaal te-
gelijk. En we hoeven alleen maar te bewijzen dat zoiets 
 commercieel haalbaar is en dat het geld opbrengt, wat 
daarvoor nodig is.” De dialoog gaat vervolgens over de 
vraag waarvoor het publiek wil betalen. Menna spreekt 
liever over waarde dan over geld. Voor Joop is waarde 
wanneer het publiek terugkomt. Hij is van mening dat 
het publiek van de Preview eerder een museum- dan een 
cross-overgevoel heeft gehad. Joop:

“Als we willen dat ze terugkomen, dan betekent het dat 
er wat extra’s ingebouwd moet worden.”

Wanneer Jan aangeeft dat hij “minstens tien voorstel-
len” heeft om het grote geld binnen te halen, gaat hij 
stug door met het toelichten van zijn voorstellen, zelfs 

wanneer anderen hem proberen te onderbreken. In de 
lucht hangt opeens een lichte, ongemakkelijke span-
ning, zonder dat deze openlijk wordt besproken.

Menna vindt het een groot verschil of YF een commer-
cieel of een inhoudelijk verhaal vertelt aan het publiek. 
Zij gaat eerder voor een verhaal waarvan je weet dat 
je daarmee mensen raakt, terwijl Jan meer voor com-
mercieel succes gaat. Zowel Jan als Menna constate-
ren, later, dat een combinatie van commercie en inhoud 
het mooiste zou zijn. Wanneer Jan vervolgens de leden 
van de denktank vraagt hun achterban in te schakelen 
en meer sponsoren te vinden “…die best 10.000 euro 
zouden overhebben, om dit te ondersteunen,” protesteert 
Menna heftig, want dit zou ze nóóit durven te vragen aan 
de denktank!

Jaap wordt aan het einde van deze sessie  pragmatisch; 
hij wil actie. Wie gaat nu wat doen? Gaat de denktank 
nog een aantal handvaten of leidraden geven? “Zijn het 
dezelfde mensen die dat gaan uitwerken, die handen en 
voeten gaan geven in Leidschendam, of zijn dat anderen?” 
De antwoorden blijven uit. De denktank concludeert 
wel dat het team in Leidschendam nog opgeleid moet 
worden in het YF gedachtegoed.

“Aan ons dus ook de opgave om het te kunnen overdra-
gen”, zegt Menna serieus. Snel lacht ze weer, wanneer 
ze de oplossing voor ogen heeft:

“Ik laat júllie de volgende keer inrichten. Dan kunnen 
 jullie ook het verhaal vertellen!”

De volgende denktank (juni 2012] wordt verschoven 
naar begin juli, een paar dagen na de eerste experimen-
ten in Leidschendam (zie Vignet 7). Caroline brengt een 
boodschap over van de penningmeester uit Leidschen-
dam, die ze nog voor de bijeenkomst heeft gesproken in 
een doetank-overleg. Hij vindt dat YF meer realistisch 
moet gaan kijken naar tijd en geld, en wil snel plannen 
zien met een haalbare begroting in tijd en menskracht. 
Caroline is het met hem eens:

“Het organiseren kost veel tijd. Als het van twee á drie 
mensen afhankelijk is die in de avonduren de dingen 
moeten doen, dan moeten we de organisatie anders in-
richten. Het idee is dat we kijken wat we aanbieden en de 
cross-overgedachte meer specifiek maken.”
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Ondertussen is Jan opgestaan, rommelt in het keu-
kengedeelte met glazen en wijn en vraagt – dwars door 
het verhaal van Caroline – wie wat wil drinken. Caroline 
gaat door. Ze heeft een paar vragen voor de denktank:

“In Leidschendam is een doetank in wording. Wat wordt 
de rol van de denktank in relatie tot die doetank? Dit coming 
out proces, waarmee we nu bezig zijn, hoe kijken we er als 
denktank tegen aan? Hoe kunnen we er voor zorgen dus dat 
het ook echt een YF identiteit behoudt, wanneer je deuren 
open zet naar allerlei verschillende workshoppers?”

Errit, tot nu toe stil geweest, spreekt opeens op hel-
dere toon:

“Door dat te doen wat je werkelijk wilt. Identiteit is niet 
te hebben. Identiteit vind ik zo’n raar woord. Dan zeg ik, 
dát wat je aan het doen bent en werkelijk wílt, moet je dan 
doen.”

Jan is zichtbaar blij. Hij bedenkt dat je dan ook je ge-
wenste identiteit kunt krijgen. Jaap zet aarzelend in:

“Ik denk dat je ook moet toetsen, als ik begrijp wat Errit 
zegt. Je gaat een creatief proces in.” Errit beaamt dit:

“Als je je identiteit wilt behouden en een punt wilt zetten, 
dan zit je fout. Je krijgt hem alleen door iets wat je vindt dat 
gebeuren moet, door het daadwerkelijk te doen; daardoor 
haal je het, of niet.”

Het is even stil.
Jaap zucht eerst diep en zegt vervolgens zachtjes:
“Bijna te vervangen door een kunstwerk...”
Aan het einde van de denktank gaat het gesprek nog 

steeds over de keuze van activiteiten die weinig inspan-
ning vragen én geld opleveren, zoals de verhuur van de 
zalen in Leidschendam. De algemene teneur is dat het 
wel gemakkelijk voor YF zou moeten zijn om te over-
leven de komende periode. Jan, vol met plannen, zegt 
dat hij veel geld wil binnen slepen door mee te doen met 
Den Haag Culturele Hoofdstad 2016. Jaap adviseert Jan 
juist te focussen op “ je eigen locatie.” Waarop Jan geïr-
riteerd raakt:

“Luister, het is wel de plaats waar echt miljoenen ter be-
schikbaar zijn en wij maar een aantal honderdduizenden…” 
Hij maakt zijn zin niet af. Jaap vervolgt, rustig: “Mijn 
aarzeling is dat we met de kerk iets heel moois in handen 

hebben waarmee we iets kunnen. Waarvoor we in principe 
twee jaar de tijd hebben. Want die financiële armslag heb-
ben we...” Voordat Jaap zijn zin af kan maken, reageert 
Jan fel: hij is het er niet mee eens! Maar Jaap laat zich 
niet zo snel wegzetten:

“Nee maar Jan, ik vind dat jíj ook keuzes moet maken 
eigenlijk. Ik wil me daar niet mee bemoeien maar…”

“Jawel, dat moet je wel doen”, voegt Joop opeens snel 
toe. Jan, geïrriteerd, zegt dat hij toch zijn eigen plan 
gaat trekken en de komende zes weken ‘hemel en aarde 
gaat bewegen’ voor het grote Culturele Plan.

Het is stil geworden.
Jaap zegt, opvallend rustig, dat Jan vooral moet doen 

wat hij moet doen, maar benadrukt wel dat YF nu ein-
delijk een gebouw heeft waarmee ze wat kan en moet 
doen. Hij uit zijn zorg dat YF maar twee jaar de tijd heeft 
om iets op te zetten en dat YF daarvoor meer mensen 
nodig heeft, die ook echt dingen gaan doen:

“Je kunt niet de denktank zomaar verplaatsen in allerlei 
activiteiten. Dus je moet ook daarnáást een aantal men-
sen hebben die dingen gaat organiseren en gaat dóen…” 
Joop vult aan, dat YF te weinig mensen heeft voor het 
uitvoeren van workshops. “Ger heeft heel concreet één 
workshop die hij kan aanbieden.”

“Als je je organisatie wilt laten groeien, dan moet je aan-
dacht besteden aan het doorgeven van conventies. En dat 
kost tijd!” stelt Caroline. Ger is het met haar eens, hij 
vindt dat “dingen van onderaf moeten groeien en dat in de 
organisatie het niet te snel moet lopen, zodat mensen het 
niet kunnen bijbenen.”

Joop raakt in de war. Hij sputtert dat het gesprek niet 
meer goed verloopt en dat de denktank “alles en te veel 
op één hoop gooit.” Hij probeert juist de zaken uit elkaar 
te houden. Daarbij, hij vindt het niveau van de YF activi-
teiten tot nu toe niet goed genoeg en wil dat de denktank 
meer vooruit gaat kijken. Ook wil hij een ‘uitvoerend co-
mité’ op locatie, in Leidschendam. Ger sputtert tegen:

“Wij zijn denktank. Een club die ideeën aandraagt. 
Die ideeën ontwikkelt. En er is een uitvoerende groep. 
Voor dat model is inmiddels gekozen. En dáár moet dat 
 initiatief  liggen.”

Van der Linden.indb   148 27-Sep-17   15:26:26



149

Joop is het hier niet mee eens:
“Ja, maar een Guido en een Ron die hebben volgens mij 

géén idee hoe ze dat inhóudelijk moeten invullen.”
Caroline, licht verbaasd, wijst vervolgens naar Jan, 

Ger, zichzelf en noemt Menna, die er nu niet bij is. Al 
deze mensen zijn “daar”, in Leidschendam, ook actief 
en fungeren als een brug tussen hier en daar. Zij wil 
graag dat de denktank zich juist focust op het evalue-
ren en reflecteren van de activiteiten. Op het kiezen wat 
YF wel, niet, anders of beter moet gaan doen. Jan vult 
direct aan, dat het de denktank is, die de doelstellingen 
bepaalt. Errit, de hele avond redelijk stil, zegt opeens 
dat hij zo graag muziek wil toevoegen in Leidschendam, 
en vervolgt:

“Ik denk dat jullie toch al te veel in de maakbare samen-
leving zitten: wat wij bedenken dat zal gebeuren...”

Wederom valt er een stilte, gevolgd door lachen en 
opluchting.

En opeens vertrekt iedereen, want het is tijd. Ze zien 
elkaar weer na de zomer. Er zijn alleen geen nieuwe 
cross-overactiviteiten bedacht voor bij de nieuwe expo-
sitie van Erik van der Grijn, die in september start.

VIGNET 11
Broeden van creatieve 
geesten111

Gedurende de zomer 2012 is het redelijk rustig bij YF, 
ook al staat de grote opening en solo-expositie van Van 
der Grijn in september voor de deur en is er nog geen YF 
cross- overexperiment bedacht. De denktank komt pas 
weer eind september bijeen, na de opening. Jan begint 
het overleg in een rap tempo:

“Van harte welkom, we hebben veel te melden.” Hij 
heeft haast en wil aan de slag. Gedurende de zomer 
heeft hij lange lijstjes gemaakt van al zijn marketing-
plannen en een meer efficiënte bedrijfsvoering bij 
YF Leidschendam.112 Hij begint met het uiten van zijn 
‘ grote teleurstelling’ dat de publieke belangstelling 
sterk afneemt in Leidschendam: van 200 man bij de 
Preview (mei), naar 100 man bij de experimenten (juli), 
naar tientallen mensen bij de recente  officiële opening 
van YF met de solo expositie van Van der Grijn (sep-
tember). De paar mensen die er waren vonden het ‘in-
drukwekkend’, aldus Jan. Frans, Jaap en Joop beamen 
dit direct met een bijna a capella “echt geweldig indruk-
wekkend.” Menna heeft op haar manier ook haast. Al 
sinds mei staat het bedenken van concrete ideeën en 
activiteiten op de agenda van de denktank, en er is nog 
niets bedacht. Zij licht nogmaals toe dat het activitei-
ten moeten zijn:

“[…] waarin je de verbinding kunt leggen, zodat het ook 
voor iemand betekenis heeft als je dat niet úitlegt, dus zon-
der de kennis en de achtergrond.”

Joop stelt voor om juist wel meer expliciet uitleg en 
context te geven aan het publiek. Frans vindt van niet. 
Een tamelijk abstracte dialoog ontstaat of YF een maat-
schappelijk thema wil duiden via haar kunst, of niet. En 
zo ja welke thema’s passen dan bij de ooit rebelse kun-
stenaar Van der Grijn?
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Het lijkt wel een patroon in de denktank: hoe abstrac-
ter de discussie, des te sneller de energie wegebt, con-
stateert Caroline achteraf.

Frans stelt op een gegeven moment heel duidelijk:
“Wij zijn begonnen met het verhaal dat abstracte kunst 

de mogelijkheid biedt om op verschillende manieren tegen 
de werkelijkheid aan te kijken. Als je nu abstracte kunst-
werken aan een heel concreet stuk werkelijkheid koppelt, 
doe je dat een beetje te kort! Ik vind het gevaarlijk.”

Jan raakt nu een beetje in de war:
“De bedoeling is toch áltijd al geweest om met abstracte 

kunst de samenleving te beïnvloeden? Dat hebben we altijd 
gezegd, toch? We menen dat we door de abstracte kunst 
als gereedschap te gebruiken om mensen nieuw naar hun 
 eigen omgeving überhaupt naar de samenleving te laten 
kijken op een nieuwe creatieve manier?” Menna ziet dat 
toch echt anders:

“Je leert ze, aan de hand van wat Frans zegt, dat er meer 
perspectieven zijn waardoor ze mógelijk uitkomen bij wat 
jij zegt. Dat je daardoor creatiever kúnt wórden. En dát 
opent in jezelf nieuwe… eh … ruimtes in je hoofd.”

Dan legt zij de groep de hamvraag voor:
“Hoe kunnen we met Leidschendam iets méér doen, dan 

we tot nu toe doen?”
Jan is zichtbaar blij dat iemand weer concreet is, en 

uit direct zijn frustratie:
“Al die mogelijkheden […] en er komt geen mens, dan zeg 

ik: we hebben iets helemaal fout gedaan!”
Joop noemt dit niet ‘fout’, maar wil wel dat YF dingen 

bedenkt “waarbij dat anders wérkt!” Jan vult direct aan 
met “Dat het ook gebrúikt wordt!” Voor Menna is het vei-
ling experiment [juli 2012] een goed voorbeeld van een 
YF evenement, omdat het eigen publiek heeft getrokken 
en iets doet wat als idee dicht ‘bij jezelf’ ligt:

“Die veiling is een echt YF ding, en anders dan alleen 
maar een expositie hebben hangen.”

Maar Jan is echt ongerust en geïrriteerd:
“We hebben altijd de bedoeling gehad iets te doen met de 

samenleving. Dat is altijd het vooropgezette doel geweest. 
En daar maken we nu geen gebruik van!” Wanneer Joop 
‘nog niet’ roept, krijgt Jan weer wat hoop.

“Precies! Ik ben helemaal niet wanhopig.”

Het gesprek gaat vervolgens over de vraag welk ex-
periment YF kan ontwikkelen of al op de plank heeft 
liggen, dat nu opgeschaald kan worden naar de YF ex-
positie van Van der Grijn? De tentoonstelling is al ge-
opend en loopt nog een paar maanden. De kunstenaar 
zelf komt over een maand, in oktober, over uit Argentinië 
voor een aantal meet-and-greets. Menna beseft opeens 
dat ze nog nooit een experiment heeft gedaan rondom 
zijn werk, alleen maar exposities heeft ingericht. Dus ze 
vindt dat ze nu echt wel iets nieuws hebben te bedenken. 
De denktank brainstormt rustig. Diverse mogelijkheden 
komen naar boven: een symposium, een set lezingen al 
dan niet in combinatie met muziek, een aantal inleidin-
gen en rondleidingen van Jan. Frans stopt op een gege-
ven moment de dialoog. Hij wil dat de groep eerst kiest 
over de doelstelling van de activiteit, want de meningen 
zijn nogal verdeeld. Wil YF nu sociaal maatschappelijk 
bezig zijn met kunst? Of meer mensen naar Leidschen-
dam krijgen? Joop roept direct dat het een het ander niet 
uitsluit. Menna vindt ook dat de denktank moet kiezen. 
De  brainstorm vervolgt en gaat weer alle kanten op. 
Menna concludeert nu, een beetje moedeloos, dat er 
aan ideeën nooit een gebrek is in de denktank:

“We kunnen altijd wel iets bedenken als wij een half uur 
ons kwaad maken. De vraag is hoe je tot iets structureels 
komt: van experiment naar opschalen, naar in bedrijf met 
alles wat we in ons rugzakje hebben aan gedane dingen. 
Hoe je dát kunt laten renderen op de locatie. Want dat is […] 
waarvoor we werkelijk staan.”

Vanuit het niets vertelt Errit rustig over zijn levendige 
herinnering aan de locatie Leidschendam:

“[…] Hoe je daar in zo’n ruimte met dat soort niet op to-
nale toonladders gebaseerd, op een leuk orgeltje, impro-
viserend...” Hij refereert aan een gesprek van bijna een 
jaar geleden, waarbij hij samen met een vriend van hem 
bij een van de eerste overleggen aanwezig was. De twee 
mannen, beiden bekwame organisten, improviseerden 
lustig los op het orgel. Menna ziet direct een mogelijk-
heid: wat als iemand spreekt over bijvoorbeeld ‘chaos 
en orde’ en iemand anders gaat er muzikaal op improvi-
seren? Errit is echter helemaal niet bezig met een hap-
pening of hoe je publiek betrekt. Hij filosofeert over hoe 
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je ruimte kunt structureren met muziek, zoals tijdens 
de Preview gebeurde met muziek van Philip Glass:

“Zoals ik daar heb gezeten, hoorde ik fantastische, schit-
terende muziek. Fijne muziek. Ik vond het erg goed. Dat 
geeft een combinatie van die ruimte en de dingen zien, zo 
precies wat bij elkaar hoort, voor mijn gevoel. Dat luistert 
nauw. Dat valt niet zomaar te formuleren de frequentie van 
ruimte en van wat daarin klinkt. Daar sta ik heel erg op. 
Want wat je daar ziet, ziet er dan nu heel anders uit, dan 
wanneer die ruimte niet te leeg is.”

Een lange stilte volgt. Iedereen is even stil in eigen 
 gedachten.

“Waar brengt ons dit?”
Menna kijkt de groep aan. Ze hebben ongeveer vijf 

kwartier gebrainstormd. De druk op het even snel ma-
ken van een plan is voelbaar, terwijl de energie en de 
tijd wegebt. Joop stelt voor een nieuwe, aparte sessie 
te beleggen: de denktank, aangevuld met mensen van 
buiten. Menna doet nog een laatste poging, voor de 
bijeenkomst stopt: “Als we nog even doordenken: tango 
[…]? Argentinië […]? Kan je dan tot iets komen wat wel YF is 
[…]?” Meer van hetzelfde passeert. En dan is het tijd. Er 
wordt nog snel een extra afspraak gemaakt.

Wanneer een klein gezelschap twee weken later 
bijeenkomt in Woudrichem, is de druk voelbaar. De 
tijd dringt. De kunstenaar komt nu al over twee we-
ken naar zijn  solo-expositie en er is nog niets bedacht, 
naast de meet-and-greets. Behalve Jan en Menna, kent 
niemand de kunstenaar. Wanneer Caroline hen vraagt 
wat de kunstenaar zelf verwacht, geeft Jan snel aan 
dat YF niets bijzonders hoeft te doen, als het aan Van 
der Grijn ligt. Maar Menna wil verder en meer. Ze 
spreekt steeds meer in staccato: “Een aantal ideeën is 
geopperd. Welke pakken we op? Werken we uit? Insteek 
is interactie met de kunst vanuit de maatschappelijke be-
tekenissen van Erik. Wat kunnen we doen? Het is tijd om 
concreet te worden!”

De stilte die volgt is vol met afwachting. Wie het weet, 
mag het zeggen.

Caroline wil meer weten over Van der Grijn, de man 
en de kunstenaar. Waarop Jan naar het grote kunst-

werk The F-line, and other demons wijst, achter de tafel. 
“Daar hangt hij”, alsof dat alles is wat er te zeggen valt.

Menna vult in korte bewoording aan dat de kunste-
naar zeer aimabel is: “[…] zolang de kunst en de mens ge-
scheiden is. Anders zeer controlefreak. Leukst als mens, 
interessants als kunstenaar. Zoiets?”

Caroline aarzelt steeds meer: “Ik heb het gevoel dat 
je niet veel voor hem moet sturen. Kan je beelden sturen 
hoe het eruit ziet [in Leidschendam; CvdL] en dat hij zelf 
nadenkt wat hij zou willen doen?”

Maar Menna wil focus houden op wat YF zélf wil doen. 
Jan geeft wat achtergrondinformatie: de kunstenaar is 
 opgeleid op de Royal Academy of Art in Den Haag, heeft 
gewoond in Leidschendam. Hij vermoedt dat veel men-
sen het leuk zouden vinden hem te ontmoeten. Opeens 
legt iemand een link met het tv-programma Klasgeno-
ten. Zou het mogelijk zijn twee groepen te benaderen, 
de klasgenoten van Van der Grijn (Toen) en huidige stu-
denten (Nu)? En die op de een of andere manier aan el-
kaar te koppelen? Jan waarschuwt snel:

“[…] Erik ziet niets in andere kunstenaars. Je moet niet 
proberen hem te betrekken met anderen kunstenaars. Het 
is prachtig zoals de kunst zo hangt en hij zal er allerlei uit-
leg over willen geven. Maar alles wat je doet met andere 
kunstenaars in relatie met hem – behalve dan die hij al kent 
– […] probeer niet kunst van anderen met hem daar samen 
iets te laten doen.” Menna is echter opeens vol met ener-
gie en broedt door op het idee om generatiegenoten uit 
zijn Academie-periode uit te nodigen en te vragen iets 
mee te nemen:

“Je kijkt…en het experiment is wat daar gebeurt.”
Jan, aangestoken door het enthousiasme, vervolgt: 

“Ja, dat zou hij leuk vinden: generatiegenoten en hele jonge 
kunstenaars.” Opeens is iedereen enthousiast over het 
thema klasgenoten en begint de energie te stromen. 
Het idee ‘Toen & Nu’ wordt verder uitgewerkt. Grappen 
en gelach volgen:

“Misschien is er nog wel het mooiste meisje erbij, je weet 
het niet…”

Opeens lijkt een fundament voor een echte YF activi-
teit geboren. Menna deelt haar beelden:
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“Een debat over de maatschappelijke kunst als reflectie 
op de maatschappij. Toen en nu. Met mensen van toen en 
nu. Ik vermoed dat daar een aantal heel anders over den-
ken. Over zelfreflectie. Over je eigen rol als kunstenaar 
in de samenleving, toen en nu.” Ger is echter nog niet 
gerust en wil het plan aan de kunstenaar voorleggen. 
Maar zowel Jan als Menna zijn er heilig van overtuigd 
dat dit idee gaat lukken. Omdat de kunstenaar “ons nog 
wel wat verschuldigd is”, vinden ze beiden. Ger blijft ech-
ter kritisch. Hij vermoedt eerder commerciële dan soci-
aal maatschappelijke motieven bij deze kunstenaar, en 
koppelt zijn kritiek aan meer algemene kritiek op YF: YF 
zou meer kritisch naar kunstenaars mogen zijn. Ook bij 
de veiling [juli 2012] ontbrak het aan een kritische be-
oordeling vanuit YF, voor datgene dat ingeleverd is. Ger:

“Want alles is toegelaten, ook al voldeden sommige kun-
stenaars niet aan de opdracht.”

Nu er een goed YF idee op tafel ligt, stapt Menna over 
op haar rol als organisator. Kort en krachtig werkt ze 
het plan uit, dat ze voor ogen heeft. Jan sputtert nog 
door over de grootte van de groepen. Hij wil grote groe-
pen en veel publiek en Menna wil kleine groepen. Maar 
Menna gaat door op haar denkspoor:

“Volgens mij hebben we dit als basis nu gelegd.” Ze 
geeft aan dat zij het plan verder uitwerkt en contact zal 
opnemen met de kunstenaar en beëindigt de sessie.

Al vrij snel krijgt Menna via een e-mail een vrij duide-
lijke reactie van de kunstenaar op haar voorstel:

“From my point of view, you definitely must not ask them 
to participate in bringing a work or ask them to get involved 
in a debate, we’re lucky if any would attend, I will personally 
contact some of my fellow students, as for 4e years stu-
dents, please! This only creates problems!”

Ze overlegt per e-mail met Caroline: wat nu te doen? 
Gaat YF zich aanpassen aan de kunstenaar of is zij of 
Jan nog in staat bij de kunstenaar ruimte te maken voor 
iets meer dan alleen een meet-and-greet? Zonder de 
hoofdrolspeler wordt dat lastig, reageert Caroline.

De kunstenaar komt over uit Argentinië. Er zijn drie 
traditionele meet-and-greets met hem en een paar gas-
ten. Later, wanneer Van der Grijn al weer terug is in Ar-
gentinië, is er nog een kunstconcert.

VIGNET 12
Herijken doetank113

Vanaf de start van YF Leidschendam vindt regulier werk-
overleg plaats met de groep vrijwilligers in Leidschen-
dam, de doetank. Jan, Menna en Caroline nemen deel 
aan dit overleg. Dit overleg gaat over allerlei praktische 
zaken met betrekking tot het opruimen en inrichten van 
het gebouw, het organiseren van de exposities en acti-
viteiten, tot en met het verhuren van de ruimtes. Onge-
veer een jaar na de start van YF Leidschendam [februari 
2013] is een extra werkoverleg. Aanleiding is het vertrek 
van de penningmeester, tevens bestuurslid en voorzitter 
van dit werkoverleg, en de onvrede bij de vrijwilligers in 
Leidschendam over de richting waarin YF zich ontwik-
kelt. Of eigenlijk juist niet ontwikkelt.

Wanneer uiteindelijk iedereen aan de grote overleg-
tafel in de rode tuinzaal zit, begint Jan direct met zijn 
plannen voor een efficiënte bedrijfsvoering, en over zijn 
overzicht met vijftien functies dat hij al eerder heeft ge-
maild. Hij is zichtbaar gepikeerd dat hij zo weinig reacties 
krijgt op zijn voorstel. Laurens, de scheidende voorzitter, 
neemt snel nog even de voorzittersrol over en geeft uit-
gebreid toelichting op het financieel overzicht dat hij de 
avond ervoor nog heeft opgesteld. Zijn conclusie is dat 
als YF niets geks doet en geen grote dingen oppakt, er 
voldoende reserve is voor nóg één jaar gebruik maken 
van de ruimte in Leidschendam.

“Over een jaar kom ik ongeveer op nul uit, break-even.” 
Dat is dan inclusief het geld van drie sponsoren uit het 
 eerste jaar.

Jan is zichtbaar opgelucht. Hij constateert dat het 
heel nuttig is voor een ieder om “gevoel te krijgen dat 
we niet echt op een zinkend schip zitten.” Hij is positief, 
want in dit plaatje is zelfs geen rekening gehouden met 
mogelijke inkomsten van commerciële verhuur, zoals 
de verhuur als trouwlocatie voor de gemeente.

“Wil YF zich aanbieden als trouwlocatie?” is vervolgens 
de vraag, waarover Ron en Sophie uitsluitsel willen. 
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 Bijna een uur lang gaat het overleg over deze vraag, de 
 praktische consequenties en voorwaarden. Wanneer 
Jan al na vijf minuten probeert naar een volgend on-
derwerp te gaan, blijft Ron doorgaan met het stellen 
van praktische vragen. Hoe zit het met verzekeringen? 
Aansprakelijkheid? Zaterdag openstelling? Alle extra 
overlegtijd met de gemeente? Bemensing? De gemeen-
te wacht op antwoord, dus ze moeten vandaag echt be-
slissen: “…zolang wij niets zeggen, kunnen wij niets ver-
wachten.”

Na tien minuten doet Jan een tweede poging om naar 
het grotere YF plan over te gaan:

“Ik wil even terug naar waarvoor wij zijn geschapen, 
waarom we hier zijn. We zijn hier om een [cross-over] 
functie uit te oefenen. Als ik nu kijk naar wat we tot nu 
toe gerealiseerd hebben dan is dat, vind ik, precies dat-
gene aan de basis, wat we op zijn minst moeten hebben 
om die cross-overfunctie te kunnen doen. En dat is dus 
goede tentoonstellingen maken op basis van een hoog ni-
veau van schilderijen.” Met veel woorden licht Jan toe 
dat YF al veel geleerd heeft van de afgelopen drie ex-
posities, maar dat nog niet alles goed werkt. Hij blijft 
echter  positief op basis van contacten met bedrijven, 
netwerkgesprekken, en de verkoop van een schilderij, 
waarvan de commissie naar de YF pot gaat. Jan kijkt de 
tafel rond en zegt, vol overtuiging:

“Wij kunnen verzekeren, eigenlijk met gemak, dat er 
geld zal zijn [...] Ik durf met overtuiging te zeggen: we 
hebben geen financiële moeilijkheden de komende twee 
jaar. Dat wil niet zeggen dat we niet een hoop problemen 
hebben. En die problemen zitten dus op het terrein van 
de commerciële verhuur van de ruimtes en of we ooit een 
cross-overcentrum zijn.”

Menna, tot nu toe stil in het overleg, stelt voor de 
 komende periode door te gaan met commerciële ver-
huur voor “trouwen én begraven”, want dan creëer je ex-
tra tijd om te experimenteren en de locatie verder op te 
bouwen.  Guido, ooit tegen het aanbieden van de locatie 
als ‘begrafenisruimte’, knikt nu instemmend. Er liggen 
echter nog veel niet besloten praktische zaken op ta-
fel over commerciële verhuur, offertes en gedoe met 
de gemeente. Caroline stelt voor om nú te  beslissen 

over YF wel of niet als trouwlocatie. “Laten we even een 
rondje doen.[…] Er moet een ja of een nee uitkomen.” Maar 
Guido aarzelt nog:

“Kunnen we het wel organiseren? Hebben we er genoeg 
mensen voor? Dit geldt voor meerdere activiteiten. Als we 
hier beslissen moet je zorgen dat je die omgeving goed 
geregeld hebt. En dat je absoluut niet in de rol van de ge-
meente gaat zitten.” Over en weer komen weer nieuwe 
bezwaren en risico’s op tafel. Met name de bemensing 
is toch wel een probleem, met te weinig vrijwilligers. 
Niemand weet kandidaten uit hun netwerk die mee wil-
len doen. Martin, de beheerder, voelt al nattigheid aan-
komen:

“Ik kan hier niet altijd beschikbaar zijn, […] maar daar-
over kunnen we wel afspraken maken.”

Na vijftig minuten over en weer gesteggel “is dit eer-
ste punt afgehandeld”, constateert Jan, nu ferm. Hij 
vraagt vervolgens of iedereen het gevoel heeft dat YF 
het wel gaat redden, financieel dan. Ron twijfelt zicht-
baar, over de te enthousiaste conclusie van Jan. Waarop 
Jan de garantie toezegt dat als er een tekort komt “…
daar in voorzien zal worden.”

Laurens is van mening dat YF moet kiezen: “Ga  je 
voor inhoudelijkheid of voor commercieel?” Hij  vindt dat 
YF niet de infrastructuur heeft om echt commercieel of 
semi- commercieel te gaan, en maakt zich zorgen over 
de inzet van (zijn) Sophie en Ron. Hij is daar zeer stellig 
in:

“We hebben de organisatie er niet voor, dus dat werkt 
gewoon niet!”

YF moet een ander bedrijfsplan schrijven, aldus 
 Laurens, en iemand aannemen die een team aanstuurt, 
net zoals in het Stadsmuseum Leidschendam: “Dat is op 
zich wel een prima plaatje, een prima model, maar dan pak 
je het wel op een andere manier aan. Maar dan moet je een 
keuze maken. En die keuze is nu niet gemaakt […] want de 
inhoudelijkheid [van YF; CvdL] is nooit ingevuld.”

Hij refereert aan de strategische planningssessie van 
een paar maanden geleden, in dezelfde ruimte:

“[…] Waar we het bord vol hebben geschreven met aller-
lei mooie dingen over de educatie en de cross-over met on-
dernemerschap. Inhoudelijk hebben we dat nooit ingevuld. 
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Ik heb er geen idee bij, want voor mij was dat iets van… 
goh…, hoe zou je zoiets ontwikkelen? Ik kon me dat niet 
voorstellen. We hebben het altijd wel over dat verhaal en 
die ervaring in VMBO klassen en zo, maar nooit echt een 
workshop in die zin aangeboden [...] Dus wat ga je doen? 
Hoe ga je bedrijven en organisatie en educatie organisaties 
binnen halen? En daarnaast… faciliteren. Een kopje koffie 
geven, dat is een ander traject. Maar dat eerste traject 
doen we niet, we zijn bezig het tweede te doen.”

Caroline, Jan en Menna proberen de anderen te over-
tuigen dat er wel degelijk een aantal cross-over evene-
menten zijn geweest, van een publieke veiling tot aan 
bedrijfsevenementen. Ze constateren alleen – door el-
kaar heen pratend – dat het proces gewoon langzamer 
gaat dan ze willen:

“Het is fijn dat de financiële basis enige mate van rust 
geeft, maar dat andere is samen zoeken. Uitzoeken. Op 
lokaal niveau en op breder niveau. En dat is niet vanzelf-
sprekend.” En: “Ik ben diep en diep overtuigd: we hebben 
het helemaal opgericht juist voor dat cross-overstuk.” En: 
“Plus de realiteit dat we pas in september zijn begonnen na 
één experiment in de zomer; je kunt zeggen dat we nauwe-
lijks happenings hebben gehad of dat je een paar jaar nodig 
hebt om het op te bouwen.”

Laurens blijft benadrukken dat de bemensing een 
groot probleem is. De huidige activiteiten en al het ge-
organiseer eromheen zijn te zwaar voor Ron en Sophie, 
de vaste vrijwilligers om ‘er even bij’ te doen. Het kost 
te veel energie en levert slapeloze nachten op. Hij con-
cludeert dat het allemaal te langzaam loopt. Martin, tot 
nu toe vrij stil, beaamt dat dit ten koste zal gaan van 
“de motivatie bij ons... van de gehele onderneming.” Guido 
doet er nog een schepje boven op: hij vraagt zich hard-
op af, of ze nu onder in het dal zitten of dat het dal nog 
dieper kan. De vrijwilligers uit Leidschendam uiten on-
gezouten hun ongenoegen.  Laurens herhaalt nogmaals 
dat hij een echt goed verhaal, een ‘body’ mist, waarmee 
hij naar buiten zou kunnen. Bijvoorbeeld een overzicht 
van mogelijke workshops voor bedrijven. Hij kijkt naar 
Jan, Menna en Caroline, en zegt:

“Dát moet je in eerste instantie voor elkaar hebben, en 
dat is er niet. Als het er is, moet je een club hebben die het 

aan de man brengt. En die het uitvoert. Je moet een link 
maken tussen het ene en het andere, het inhoudelijke en 
het operationele, tussen de denktank en de doetank. Die 
rol is nu niet duidelijk: wie doet wat, wat kan je van ieder-
een verwachten? Er is een heel groot verschil tussen de 
handjes en ja… het denken. En dat is op zich wel prima, 
maar het moet in één keer bij elkaar komen... Waarnaar 
het toe zou moeten.”

Caroline vertelt dat Menna, Jaap, Chantal en zijzelf al 
een keer om de tafel zijn gaan zitten, om te praten over 
een soort ‘experimenten-tank’, maar nog niet verder zijn 
gekomen:

“Het gaat allemaal langzaam, het is een zoeken. Onze 
ambities zijn hoog en de realiteit is…”

“Ordinair klein”, vult Jan in.
“En soms ook zo pijnlijk,” vult Caroline aan. “Ik zou het 

zo fijn vinden als we er allemaal iets meer plezier in zouden 
krijgen.” Ze refereert aan de emotionele e-mails die de 
afgelopen weken over-en-weer zijn gestuurd naar el-
kaar:

“Ik denk dat het goed is uit te spreken waarvandaan het 
[gedoe; CvdL] komt. En om het dicht bij jezelf te houden…
want je merkt gewoon dat er iets mis zit met ons energie-
niveau.” Op dit moment interrumpeert Jan opeens het 
gesprek met een:

“Ik wil even naar iets feitelijks toe” en vraagt Sophie 
en Ron of de nieuwe taakafspraken nu beter werken. 
 Sophie geeft aan dat het werk leuk is, maar gewoon te 
veel. Jan vraagt aan iedereen wat ze nodig hebben om 
verder te gaan, en kijkt ook naar Laurens. Deze geeft 
aan dat hij niets meer heeft toe te lichten. Hij vertrekt 
vanwege tijdgebrek en teleurstelling.

Caroline komt terug op de emotionele e-mails en 
vraagt nu direct aan Laurens waarom hij zo heftig re-
ageert op haar voorstel om als bestuur bij elkaar te 
komen en de financiële risico’s van YF Leidschendam 
door te nemen. Laurens geeft aan dat hij het niet correct 
vindt dat het bestuur bijeen komt, zónder de mensen 
die in feite al het werk doen. Caroline gaat door over de 
vorm van communiceren:

“Want op die manier te reageren… zo zitten we elkaar 
soms een beetje beroerd te maken,” waarna Jan haar 
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aanvult: “We moeten proberen aardiger en plezieriger 
naar elkaar te reageren.” Na wat gesputter van Laurens 
vraagt Caroline iedereen om meer rekening met elkaar 
te houden, en uit te gaan van vertrouwen.

“Kunnen we er van uit gaan dat wat we opschrijven, dat 
het voor het goede is. En dat we dan kijken wat eronder zit, 
wat er aan de hand is? Kunnen we afspreken dat we eerst 
even bellen of vragen stellen?”

Het blijft redelijk stil, alleen wat geknik volgt. Jan 
vraagt nogmaals iedereen te delen waarom hij zich niet 
happy voelt, en als dat zo is wat er dan nodig is om het te 
verbeteren. Hij kijkt eerst naar Ron, die aarzelend ver-
telt dat hij het gevoel heeft op ‘een tweede plan’ te staan 
en dat waarvoor hij staat er zo’n beetje bij hangt.

“Maar er wordt niet over nagedacht dat we toch ook iets 
aan de toiletgroepen moeten doen!” vindt Ron. Hij heeft 
meer enthousiasme en ondersteuning nodig, wil ge-
woon leuke klusjes doen en geen commerciële verant-
woordelijkheid, zoals potentiele klanten nabellen. Hij 
vindt ook dat uit de denktank geen duidelijk doel komt 
dat hem voedt. Guido vult aan dat hij wel energie krijgt 
van het kunstconcert.

Jan heeft al voldoende gehoord en wil weer over zijn 
voorstel met functies praten, maar Caroline vraagt snel 
aan Menna:

“Ik heb deze dame nog niet gehoord. Jij hebt er veel geld 
in gestoken en de meeste tijd van ons. En het viel helemaal 
stil de afgelopen week, toen het ging over wel of niet door-
gaan [van YF Leidschendam; CvdL]. Ik ben nieuwsgierig: 
hoe zit jij er nu bij?”

“Nou, daar heb ik helemaal geen goed idee van…,” begint 
Menna, aarzelend, en vervolgt:

“Ik hoor allemaal verhalen, werkelijkheden. Ieder heeft 
zijn eigen werkelijkheid daarin. En die lijken niet bij elkaar 
te komen. In ieder geval is er iets mis in de wijze van or-
ganiseren en werken. En ik heb er geen oplossing voor. 
Ik luister ernaar. En ik denk: jullie hebben allemaal gelijk, 
maar het gaat eigenlijk nérgens over!” verzucht ze, “En 
dat doet tekort aan het gevoel van ieders perspectief daar-
in… Ik weet het niet... Oprecht…”

“Wat kost jou energie?” vraagt Caroline haar.
“Alles! Dit!!” Menna wijst naar de groep.

“Het feit dat we geen beslissingen nemen. Dat we niet…
proberen…” Ze valt even stil, totdat ze concludeert:

“Dus blijkbaar zijn we niet in staat om met elkaar die ver-
bindingen te leggen, die nodig zijn om het te laten werken. 
Terwijl als je dezelfde energie wel werkend had gemaakt, 
had het met gemak wel drie keer gekund. En ik weet niet 
wat het veroorzaakt. Ik bedoel, ik zie het gebeuren. Iedere 
keer gebeuren. Ik zie het in deze vergadering gebeuren. In 
de tijd die wij besteden aan hele kleine dingen aftikken voor 
de 26e keer! Er… zit geen opbouw in. En ik weet niet wat het 
veroorzaakt. Misschien is het inderdaad gewoon nodig om 
dit proces door te gaan.” Ze pauzeert even, en vervolgt:

“ En dus… ik ben overvraagd.”
Een lange stilte volgt.
“Ik sta er buiten, ik neem waar…”, voegt ze toe, met wei-

nig energie.
Jan en Caroline reageren tegelijkertijd. Jan wil weten 

van Menna wat er nodig is om het beter te laten gaan. En 
Caroline vraagt Menna waar dit gevoel vandaan komt. 
Menna begint te praten:

“Primair is het eigenlijk precies hetzelfde als Ron. Hoe de 
druk van de vanzelfsprekendheid van de marketing van een 
event bij Menna ligt. Niemand die er wat van vindt of over na 
denkt. Ik neem die verantwoordelijkheid. Dus primair zitten 
we aan dezelfde kant van de streep. En ik zeg: het is lek-
ker gemakkelijk dat jullie allemaal aannemen….Ik bedoel, 
enig idee wat een website bouwen kost? Ik doe ook gewoon 
maar een cursus, en dat betaal ik helemaal zelf. Investerin-
gen terwijl we geen geld hebben. Dat doe ik allemaal. Net 
zo goed. Ik hang er een beetje bij. En dat is een vreemde 
constatering… En we bereiken elkaar niet. En dus heb ik er 
ook geen oplossing voor hoe ik dat voel, of hoe jij dat voelt, 
of anderen…” Zij zucht er diep bij: “Ik weet het niet…”

Opnieuw volgt een diepe stilte.
Menna vervolgt met iets meer energie in haar stem:
“Kijk, iedereen heeft in het begin zijn motivatie. Die voor 

mij zit gewoon in de mensen die gemiddeld genomen in de 
collectie zitten. Ik heb een plicht, naar deze mensen, om af 
te maken waaraan ik begonnen ben. Of dit nu de Mannings, 
de Ger de Joode’s of wie dan ook zijn. Dat is een andere 
motivatie dan ieder van jullie… Andersom heeft de denk-
tank ook het gevoel dat ze erbij hangen. Ik heb  geprobeerd 
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te delen wat er in de denktank leeft hier naar toe, en 
 andersom. Ik heb allerlei mechanismes geprobeerd die in 
ieder geval niet zo erkend of beleefd worden… Tja, daar ligt 
het dan, ergens in het midden…”

Wederom een intense, nu neer mooie stilte.
“Het gebeurt me niet veel. Ik werk met vijftien professio-

nals, ik zet nieuwe bedrijven op. Ik creëer ze van af nul naar 
vijfendertig tot veertig mensen die er werken. Ik draag ze 
soms werkend over. En eerlijk gezegd, heb ik dit nog niet 
heel vaak meegemaakt. Ik weet het niet. Voor mij is het een 
nieuwe ervaring...En hopelijk kan je dan zeggen dat het in-
teressant is, als je achteraf terugkijkt.”

Weer valt er een lange stilte. Iedereen is bezig met 
zijn eigen gedachten.

Guido is de eerste, die de stilte doorbreekt en vraagt 
of het komt doordat we werken met vrijwilligers?

“Niet per se voor mij”, zegt Menna aarzelend. “Veel 
meer dat je niet verbonden bent in eenzelfde doel. Of dat 
je het op die manier kent of kunt vasthouden, waardoor het 
er niet is...”

Weer valt een stilte.
Menna vertelt dat ze naast haar 80-urige werkweek, 

energie haalt uit het creëren van iets moois, zoals een 
expositie maken. “Dat heb ik hier, behalve die eerste keer, 
niet meegemaakt. Mijn ervaring is dus hetzelfde als die 
van jou…” en ze kijkt naar Guido en vervolgens naar Ron.

“Ik vind het maar een ongelukkig stelletje bij elkaar”, 
grapt Jan, waardoor iedereen weer even lacht.

Menna reageert hierop, opeens met een andere, 
meer krachtige stem:

“En tegelijkertijd is het ook, we zijn nu vijf maanden be-
zig. Kijk wat er staat. Mind you, tel je zegeningen en trek de 
champagne open!” Er wordt weer gelachen, opgelucht, 
dat het zware er even af is. Ze vervolgt:

“We zijn misschien iets te ambitieus geweest...”
“Het kan wel twee of drie jaar duren!”, vult Jan haar di-

rect aan. Caroline vat positief samen:
“We houden het alleen maar vol, als wij hier onszelf uit 

het moeras kunnen trekken en gewoon zeggen: hier krijg 
ik nu energie van! En zo respecteren we elkaars verschil-
len. Maar wel met een soort van gemeenschappelijk doel, 
waaraan iedereen een stukje bijdraagt.”

Maar niet iedereen doet mee met deze ommezwaai. 
Martin houdt zo zijn zorgen en vindt de praktijk soms 
zo deprimerend dat hij zich afvraagt hoe lang je vrijwil-
ligers kunt motiveren. Toch lijkt de lucht iets te klaren. 
Totdat  Caroline voorstelt om separaat ook een creatief 
overleg te organiseren. Sophie begint direct te sputte-
ren: zij ervaart dat zíj, met al haar operationele werk, 
juist te weinig tijd krijgt in de beschikbare overlegtijd. 
Laurens is het helemaal met Sophie eens: het vrijdag-
middag overleg is een verkeerde setting voor het ont-
wikkelen van creatieve ideeën. Caroline is verbaasd 
over deze reacties en vat het persoonlijk op:

“Dan heb ik daarbij een andere verwachting gehad, want 
dat is de enige tijd die ik besteed aan YF Leidschendam”, 
waarop Laurens bits toevoegt:

“Dat werkt dus averechts. Want dan ben jij de enige die 
niet meedoet in de discussie en dat is dus niet praktisch!” 
Caroline is onthutst. Op verdedigende toon geeft ze aan 
dat ze juist probeert actief mee te doen in de vrijdag-
middag dialoog. Menna komt tussen beide. Ze is kwaad. 
Op luide toon zegt ze:

“Mond dicht! Wat hier nu speelt... Er gaat iets heel fun-
damenteels mis in dit groepsproces! Over het hebben van 
wederzijds respect voor elkaars inbreng. Er wordt slecht 
naar elkaar geluisterd. Als je naar de lichaamstaal kijkt, 
lijkt het wel candid camera. Sorry, maar Caroline probeert 
een gevoel uit te drukken. Ik ook. Martin heeft er ideeën 
bij. Jan wordt soms boos. We redeneren allemaal vanuit 
ons eigen wereld. Ik heb er geen oordeel over, ik zie het ge-
beuren. En dat gaat heel ver mis in het proces! We moeten 
naar onszelf kijken. Zijn we in staat als groep, zoals we hier 
zitten en met alle kwaliteiten die we hier in huis hebben, 
naar onszelf te kijken? Om te luisteren waar dit vandaan 
komt? En ik ben helemaal niet van dit soort processen. Ik 
háát dit soort processen!” Ze zucht intens, en vervolgt op 
een meer rustig toon:

“Er gaat gewoon iets mis. Echt iets mis! Voor mij is dat 
misschien wel mijn allergrootste afhaker die er is. Mijn 
motivatie haal ik in het algemeen uit andere mensen. En 
ik vind jullie stuk voor stuk leuke mensen… Maar in dit 
groepsproces is het een draak!” Menna geeft aan dat ie-
dereen wat vindt van de ander. Zij onderhand ook van 
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 zichzelf en daar is ze niet al te happy mee, “Terwijl ik dat 
professioneel gezien blijkbaar wel kan…”

De groep valt andermaal stil. Dan vervolgt ze:
“Ik heb Caroline nodig in het creatieve proces. Caroline 

heeft mij nodig. We hebben net geconstateerd dat de twee 
werelden niet bij elkaar komen...” Ze zucht diep. Ze weet 
niet hoe ze de twee werelden bij elkaar moet brengen. 
“Misschien moeten die emoties er wel een keer uit. Mis-
schien moeten we wel een keer ruzie maken om dan in ie-
der geval weer ruimte te creëren […] voor dat wat eronder 
zit. Omdat we ook nog wel voelen dat het potentieel heeft.”

Guido, een lange tijd stil geweest, probeert voorzich-
tig door te gaan op die creatieve brug “tussen de denk-
tank en wat er hier gebeurt… die er niet is of geen voorrang 
krijgt.” Hij stelt voor om die ook maar apart te doen, een 
soort van neven-denktank, een los ding, om kunstcon-
cepten te bedenken. “Want het is nu te afwachtend, van 
beide kanten.” De meeste mensen uit Leidschendam 
hebben volgens hem de verwachting dat de denktank 
wel met alle kunstconcepten komt. Guido is verbaasd 
wanneer Caroline al gniffelend vertelt dat niet iedereen 
van de denktank verplicht wil meedenken over de ac-
tiviteiten. Het is tenslotte een vrije denktank, grapt ze. 
Guido is duidelijk verrast:

“Voor mij is dat de eerste keer dat dát nu helder wordt 
uitgesproken! Als ik even kijk naar mezelf… goh, we zitten 
eigenlijk te wachten op iets wat niet gaat ontstaan. Wat niet 
de bedoeling is, of althans, niet in de essentie zo bedacht 
is.” Guido constateert dat de over en weer verwachtin-
gen niet worden waar gemaakt. Caroline vult hem aan 
dat dit het handelen en de stemmingen duidelijk beïn-
vloedt. Jan vult haar aan:

“De hele sfeer is eigenlijk bij voortduring eerst afwach-
tend en langzamerhand negatief gegroeid.”

Het is weer even stil.
Dan buigt het overleg langzaamaan wel naar een be-

tere sfeer. Menna is beduidend meer aanwezig. Guido 
en Ron zijn weer positief, op zoek naar oplossingen. 
Guido is nu zelfs enthousiast:

“We moeten elkaar blijven stimuleren. Eigen dingen blij-
ven doen, maar wel passend in het totale beeld… We gaan 
de boer op. We gaan de dingen doen die we leuk vinden!”

VIGNET 13

Collectieve strategiesessie114

In het eerste jaar van YF (2012) zijn al diverse visies, 
plannen en taakverdelingen gemaakt, maar slechts 
gedeeltelijk uitgevoerd. Na een jaar samenwerken is 
behoefte om nu eens goed naar de strategie van YF te 
kijken, liefst met zoveel mogelijk YF mensen van de 
denktank en doetank. Omdat de visie niet eenduidig 
is, de ambitielat hoog ligt, de financiën beperkt zijn, 
de actielijstjes zich opstapelen en er sprake is struc-
turele onderbezetting, heerst er onrust onder de vrij-
willigers. Op 17 mei 2013 zijn dertien personen aan-
wezig, een hoge opkomst. Caroline en Menna hebben 
samen, op basis van voorgesprekken met iedereen, 
de bijeenkomst voorbereid en een werkvorm bedacht 
die voldoende veilig is voor iedereen om vrij te kunnen 
spreken. Want veiligheid en vertrouwen zijn als be-
langrijkste voorwaarden voor een goed overleg naar 
voren gekomen. Op de uitnodiging staat dat ze op die 
dag “van 14 – 17 uur met elkaar aan het werk gaan om de 
strategie van YF Leidschendam verder vorm te geven en in 
te vullen.” De bestaande strategische stukken zijn van 
te voren meegestuurd, samen met een paar voorberei-
dingsvragen.115 De bedoeling van dit strategisch overleg 
is om vorm en inhoud samen te brengen, zodat er een 
spelende, ontbeeldende dialoog kan ontstaan. Zoals YF 
ook met haar publiek beoogt. Het plan is om in tweetal-
len kunstwerken te selecteren die staan voor de essen-
tie van YF. Vervolgens in de tuinzaal gezamenlijk een 
dialoog te hebben over de collectieve expositie De kern 
van YF. De derde stap is het vertalen van de uitgebeelde 
visie naar concrete activiteiten: wat wil een ieder doen, 
van commercieel tot artistiek? Waarin gaat YF investe-
ren? Wat is het verdienmodel? Wat voor support is no-
dig? Welke spelregels zijn er om samen te werken, te 
beslissen en plezier te maken?
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Sophie stelt als enige van te voren vragen over de 
agenda en het nut van deze bijeenkomst. Ze twijfelt of 
het wel haar rol is om mee te denken met de strategie. 
In haar ogen is het actielijstje ‘toch duidelijk?’. Caroline 
antwoordt haar, via de mail, dat je “[…] Soms met elkaar 
hebt te toetsen of je nog op de goede weg zit, zeker als in 
de praktijk blijkt dat een aantal zaken niet op de rit lijken 
te komen. […] Even stil staan bij de vraag waarom doen we 
dit ook al weer?”

Omdat om twee uur nog niet iedereen in de rode tuin-
zaal in Leidschendam aanwezig is, wil Jan alvast een 
aantal urgente, praktische zaken bespreken van Ron 
en Guido, zoals de contracten met gemeente en de ver-
huurder en het weghalen van het kruis op het dak. Er 
wordt gegrapt dat YF ook een kunstwerk van het kruis 
kan maken. Wanneer de laatste drie personen binnen 
zijn, een half uur later, doet Caroline de aftrap voor de 
strategiesessie:

“We hebben afgesproken met elkaar dat we ook eens 
naar de lange termijn kijken, naast de praktische zaken. 
Waarom doen we dit nu ook al weer? Wat is onze ‘big why, 
what en how’? […] De aanname is namelijk dat we met el-
kaar bouwen aan de strategie, aan de visie, missie en stra-
tegie van YF. Iedereen zijn input, iedere gedachte is daarbij 
belangrijk en van waarde. Vervolgens kijken we hoe je van 
het individuele naar het collectieve komt. Daarvoor hebben 
we een werkwijze bedacht die we onze klanten ook ‘aan-
doen’, om het zo maar even uit te drukken. Werken met 
kunst, in gesprek gaan met kunst. Want daar zit een be-
paalde taal in die ons zou kunnen helpen om over dit soort 
vraagstukken te praten.” Omdat het stil blijft, vervolgt ze: 
“Als we het zelf niet doen, wie zijn wij dan om het ook bij 
anderen neer te leggen? We zien zelf dat onze klanten het 
ook léuk vinden om het te doen!”

Tijdens de rituele opmaat – champagne, chocolade-
cake, een gezamenlijke foto – licht Caroline het pro-
gramma en de werkwijze enthousiast toe en benadrukt:

“Het is juist leuk als nu twee kanten dicht bij elkaar 
 komen!”

Al snel pakken Jan en Emiel, de nieuwe penning-
meester, het woord om nog even de ‘sense of urgency’ 
van YF Leidschendam toe te lichten. Of de deelnemers 

dit wel als ‘mindset’ mee willen nemen in hun gesprek-
ken, want de kas is voor nog een half jaar gevuld en de 
parochie kan het huurcontract eerder stoppen. Een 
aantal personen is verrast: dit zijn best wel realistische 
bedreigingen voor de lange termijn. Vervolgens neemt 
Guido ook snel het woord en stelt direct de werkwijze 
van de middag ter discussie:

“We zitten niet voor het eerst bij elkaar. We hebben dit in 
september vorige jaar nog gedaan. Een aantal keren heb-
ben we al gekeken wat willen we, wat is de strategie, wat 
zijn de kaders en wat zijn de randvoorwaarden. Ik zou het 
echt zónde vinden van de tijd en energie van deze mensen 
als we weer bij het punt nul gaan beginnen.”

Jan is het direct met hem eens. Menna niet. Ze zegt 
dat ze de stukken zelf al voor de honderdste keer heeft 
gezien en geschreven, maar: “[…] als je aan mij vraagt of 
iemand er ook naar gehandeld heeft, dan denk ik dat we 
niet zo hebben gehandeld. Dat hebben we niet zo met el-
kaar gedeeld. Noch wat het beste beklijft. Ik heb niet het 
gevoel dat het iets is dat we daarmee delen. Waardoor je 
dus ook [gezamenlijk; CvdL] onderweg bent naar het vol-
gende. Blijkbaar is het niet voldoende geweest om het op 
te schrijven, te wijzigen en nog een keer na te denken over 
de taak verdeling.” Caroline vult haar aan:

“Papier helpt ook niet altijd bij passie.”
Guido geeft aan dat – voor hem – missie, visie en stra-

tegie van YF wel helder zijn, maar dat hij nu behoefte 
heeft om met name de kaders eens goed te organiseren 
“omdat daar de pijn zit.” Hij is bang dat de groep aan het 
einde van de middag niet zo heel veel verder is, als de 
mensen dit niet meenemen. Guido:

“Dat zou ik zonde vinden van de tijd en energie… van de 
mensen die aan tafel zijn.”

Joop, net binnen en voor het eerst aanwezig in deze 
setting, doet een dwingende procesingreep om eerst 
een dialoogrondje te maken, alvorens in tweetallen uit-
een te gaan:

“Centraal staat binnen YF het woord dialoog en ik zou 
 eigenlijk willen beginnen met een klein dialoogrond-
je te maken. Even zeggen hoe je er tegenaan kijkt. Wat 
je er graag uit zou willen zien komen. Dan kunnen we dit 
meenemen in onze één-op-één discussie.” Guido knikt 
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 instemmend, hij ziet deze thermometer wel zitten. Joop 
vervolgt, terwijl hij de groep vragend aankijkt: “Dus ge-
woon even een rondje doen, want dat kost toch niet veel 
tijd … Even een statement afgeven van waar we nu staan?”

Caroline raakt bezorgd over het proces en alle inter-
venties. Ze beseft dat ‘een rondje’ met dertien man be-
tekent dat je minimaal een half uur verder bent in het 
proces, en dat het oorspronkelijke programma hele-
maal anders gaat lopen. Ze zucht diep, en zegt: “Oké, als 
dat voor iedereen zo werkt, dan….” Guido en Joop krijgen 
snel bijval van Jan en Emiel. Het dialoogrondje begint 
en duurt ruim veertig minuten. Iedereen deelt zijn per-
soonlijke statement of behoefte. Caroline, in haar rol 
als procesbegeleider, probeert te voorkomen dat som-
mige statements uitlopen in een oneindig gesprek en 
zorgt dat iedereen aan bod komt.

Joop begint: hij wil eigenlijk alleen de sense of urgency 
weten. Emiel wil vervolgens weten wat de financiële bij-
drage kan zijn de YF concepten aan de bedrijfsvoering. 
Hij aarzelt:

“We hebben wel concepten maar hoe dat operationeel 
te maken is […] als ook bijdragen aan de financiën…?” Hij 
heeft zelf niets met abstracte kunst en met “die cross-
over”, zegt hij eerlijk, maar hij doet mee vanuit “[…] een 
grote nieuwsgierigheid, want het boeit me wel. Kan ik daar 
vorm aan geven?”

Menna pakt het stokje over. “De tijd die een beperkt 
aantal mensen kan besteden is met name in praktische za-
ken gaan zitten en niet in de opbouw van de toekomst. Het 
een hangt met het andere samen. Als we niet van het een 
afkomen, dan kom je nooit toe aan het andere, want tijd 
kan je maar één keer besteden.” Ze krijgt veel bijval en 
vervolgt: “Dat betekent dat we op korte en lange termijn 
keuzes moeten maken: waar steek je wel en geen tijd in?”

Jan, tot nu toe relatief stil, is het volledig eens met 
Menna en vult aan dat hij bezig is met vijf mogelijkhe-
den om de financiën op de lange termijn goed te krijgen. 
Maar hij aarzelt en roept:

“Ik heb wel het gevoel dat ik er helemaal alleen voor sta!”
Jan zoekt mensen die met hem mee willen doen om 

er voor te zorgen dat YF volgend jaar “minstens een ton 
inkomsten heeft en op de lange duur tot een miljoen moet 

komen.” Hij voegt direct toe, dat wat hij zegt heel ‘ idioot’ 
klinkt, maar gelooft nog steeds dat het mogelijk is door 
‘Wat is nu YF?’ meer algemeen te maken.

Ger beseft nu pas dat de financiële situatie nijpend is 
– Emiel corrigeert hem direct met een “niet zo nijpend 
als ik het doe voorkomen” – en wil focussen op “iets dat 
inkomen genereert vanuit de YF ideologie” en op “de be-
kendheid van YF op de nieuwe locatie”, alhoewel hij ook 
wel beseft: “Het is niet zo dat je op dag één een program-
ma aanbiedt… dat je daarmee ook klanten hebt.”

Jan en Emiel geven direct en tegelijkertijd aan dat YF 
‘geen hopeloze zaak’ is, dankzij de mensen die het ope-
rationeel hebben weten te maken in het afgelopen jaar. 
Caroline voorkomt dat beide mannen te lang doorgaan 
op hun stokpaardje.

Chantal, de dochter van Jan, is al druk bezig om alle 
uitspraken en afspraken op het witte bord vast te leg-
gen. Zij neemt het stokje over. Zij vindt dat YF van aan-
bod gedreven naar meer vraag gedreven moet gaan 
werken, door te beginnen met het in kaart brengen van 
wat er leeft en wat de behoefte buiten is, in de markt. 
Om daarna pas te gaan creëren en een en ander meer 
commercieel in te steken. Waartegen ze echt aanloopt, 
is de abstractie van YF:

“Ik vind het echt heel erg hoogdrempelig, het zou voor 
mij meer laagdrempelig mogen. Ik vind het nu heel erg 
abstract en […] pretentieus misschien. Ik heb gewoon nor-
male gesprekken over waarmee we bezig zijn. Maar soms 
als ik dingen lees, dan kom je niet goed doorheen wat het 
precies is.”

Ze houdt een pleidooi voor meer gemakkelijke taal, 
waarop Ron direct aansluit. Hij geeft toe dat hij – bijna 
niets – heeft met abstracte kunst en moeite heeft met 
het YF  concept, zoals het er nu ligt. Het lukt hem niet 
onder woorden te brengen wat YF nu precies is: “Ik doe 
mee omdat ik het leuk vind, het werk is leuk, de organisatie 
is leuk… Ik heb zelfs een kunstwerk uitgekozen dat aansluit 
op de rommeligheid van het geheel, want dat ervaar ik dan.”

Sophie sluit zich weer aan bij Ron: zij is meer van het 
commerciële en vindt het ook leuk werk, maar kan al 
het werk niet alleen aan. Daarbij, zegt ze: “Ik kan het 
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niet overbrengen, vertellen wat we doen, wat we kunnen 
aanbieden […] Ik kan het niet onder woorden brengen.”

Jaap vervolgt het rondje. Hij vertelt dat hij voor de 
eerste keer in Leidschendam is bij het overleg. Tot nu 
toe heeft hij jarenlang in de denktank meegelopen om-
dat het YF gedachtegoed hem zeer aanspreekt. Hij is 
gekomen om te kijken wat er ‘op de werkvloer’ gebeurt, 
en “hoe we daar handen en voeten aan kunnen geven in al-
lerlei vormen en met de benen op de grond blijven staan.”

Martin reageert direct op Jaaps woorden. Hij spreekt 
liever over bedoelingen in plaats van een ideologie:

“Het woord ideologie wordt bijna hatelijk tegen mij ge-
bruikt: is dit [YF; CvdL] een ‘ideologie’?”, en hij grapt er 
achter aan “[…] alsof we hier zo als een stelletje Nazi’s iets 
zitten te verzinnen!”

Hij is ook tegen het hoogdravende van sommige tek-
sten en de bijna megalomane ambities van YF:

“Dat je zulke grote plannen hebt, die zo irreëel zijn, dat 
niemand er meer in gelooft… Je probeert vanuit iets dat 
toch betrekkelijk aards is, namelijk kunst in een ruimte, 
om die aardse aanleiding tot een abstracte discussie te 
laten leiden. Door de versplintering van de diverse werk-
groepen, zoals de doe-mensen en de denktank en het be-
stuur ontstaat veel misverstand. Het is goed om nu een 
keer bij elkaar te zitten, want er dwarrelen ideeën van 
her en der. En juist omdat ik in de positie zit dat ik min of 
meer de laagste van allen ben…” Er klinkt gesputter in de 
groep, en Martin vervolgt: “[…] kan ik nog wel zien dat we 
in YF meer balans moeten brengen.”

Ook Guido zegt dat hij van veel mensen kritiek heeft 
gekregen op het ‘hoge highbrow aspect’ van YF, zoals 
de uitnodigingen. Hij is op zoek naar een brug en meer 
evenwicht tussen de praktijk en wat YF wil bereiken.

Menna vraagt tenslotte naar de inbreng van Caroline. 
Die heeft even moeite met haar dubbelrol als begelei-
der en deelnemer, en het anders-dan-verwacht verloop 
van het proces. Na een korte pauze, zegt ze:

“Dat wat we zijn en wat we maken, dat komt van hier,” 
en ze kijkt de groep rond. “Dus als we praten over gedoe, 
dan is het omdat we zelf gedoe maken. En als we praten 
over succes, dan is het omdat we succes maken. Ik geloof 

erin dat als we elkaar beter leren kennen en zoeken naar 
mogelijkheden – en plezier maken met elkaar! – dan ont-
wikkelt er als vanzelf een soort van vliegwiel.” Ze geeft 
aan, terwijl ze naar Guido kijkt, dat ze geraakt is door 
het proces, nu het anders loopt dan gepland. Vanaf de 
eerste seconde gaan anderen dwars door het voorge-
stelde programma heen. Dat hoort bij YF, beseft ze, en 
tegelijkertijd irriteert het haar omdat ze veel tijd in de 
voorbereidingen heeft gestoken. Ze beseft:

“Maar goed, horende het rondje, dan denk ik, dat is ook 
nodig. Dus we hebben daarin te geven en te nemen, en te 
respecteren… Ik zoek het niet in de plannen, maar in het 
intermenselijke. Wat je nu bindt of boeit, bang of boos over 
bent. Op papier staat het allemaal erg goed beschreven, 
dus waarom doen we het dan niet? Dan zit het in de men-
sen die het papier kunnen lezen en vervolgens denken… 
boeie!… en het niet doen. […] Het gaat hier dus over zo-
iets als ‘leidinggeven aan eigenwijze vrijwilligers’. Waarom 
doen we niet wat we hebben opgeschreven? Gewoon, om-
dat we het niet doen!”

Sophie is zichtbaar geraakt door de laatste opmer-
kingen van Caroline. Ze geeft aan dat zij en Ron het af-
gelopen jaar veel alleen hebben gedaan:

“We hebben gedaan wat we konden doen!”
Caroline vraagt of een ieder kan stoppen met elkaar 

verwijten maken, maar Guido doet er nog even een 
schepje boven op:

“Even over een stukje efficiency…”
Hij is duidelijk geïrriteerd dat hij vooraf een half uur 

met Caroline heeft gesproken en vervolgens alleen een 
transcriptie terug krijgt ‘van vier A4tjes’ in plaats van 
een samenvatting van de essentie, waardoor hij het 
weer allemaal zelf moet doen. “Dat is onhandig!” roept 
hij geïrriteerd. Caroline vraagt hem, verbaasd, waarom 
hij dat nou niet eerder, in de afgelopen twee weken, te-
gen haar heeft gezegd? Guido:

“Omdat ik dit wel de gelegenheid vind om dat hier even in 
de brede zin neer te zetten… Er zit voor mij ook een stuk-
je efficiency in, het inzetten van ieders beschikbare tijd en 
kwaliteit. Ik denk dat we daarin moeten zoeken hoe dat 
goed in te zetten!”
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Caroline schiet opeens in de verdediging: het voorge-
sprek was juist om bij hem en de anderen “het denken 
waar je naar toe wilt” te stimuleren.

“Nou dat heeft bij mij dus niet zo gewerkt!”, antwoordt 
Guido, nog steeds fel. Caroline beaamt, weer rustig:

“Dat hoor ik nu dan ook. Dat is het lastige,” en zucht: “Hoe 
komen we dan nu gezamenlijk tot voortgang?”

Door gewoon te beginnen, stel Emiel voor. Chantal vat 
het dilemma dat nu op tafel ligt samen:

“Aan de ene kant wil een groep efficiëntie en taken uitde-
len en aan de andere kant is er een groep die zegt laten we 
weten hoe je erin zit, wat je behoeften zijn en waarvan we 
energie krijgen.” Daadkrachtig vervolgt ze:

“Dus, nu aan de slag!”
Caroline vraagt aan de groep hoe ze nu verder wil-

len: moet het komende anderhalf uur nuttig, goed of 
mooi worden benut? Weer ontstaat geharrewar. Wan-
neer Joop in tweetallen wil praten over een brug slaan 
 tussen ‘de denkers en de doeners’, protesteert Menna 
tegen de geopperde kloof, “want in alle activiteiten zijn 
beiden betrokken.” Chantal stelt voor om in duo’s pun-
ten op te stellen die veranderd zouden kunnen worden 
bij YF Leidschendam, om zo het denk-goed en het doen 
beter aan elkaar te binden. Hierin kan iedereen zich 
vinden. Diverse, spontane koppeltjes waaien uit door 
de ruimte. Sommigen pakken de kunst erbij en anderen 
kijken er helemaal niet naar. De beweging zorgt weer 
voor wat ruimte en ontlading.

Na een half uur komt iedereen weer terug naar de 
tuinzaal. De komende vijftig minuten delen de kop-
peltjes de verbeterpunten met elkaar. Chantal legt al-
les vast op het bord en paradeert als een charmante 
 assistente en al spelend met haar stift. Zij verdeelt 
de punten over twee kolommen: ‘inhoudelijk zakelijk’ 
en ‘ proces’. De verleiding is groot om op alle punten 
in te gaan, maar het blijft bij het snel vertellen van de 
 resultaten.

Het eerste tweetal (Ron en Chantal) wil kaders voor 
het experimenteren met cross-overexperimenten, zo-
dat het in ieder geval ook geld oplevert. Ze willen meer 
geld vragen voor activiteiten en bij iedere actie goed na-

denken over de waarde. Ze willen ook dat de groepsle-
den meer constructief op elkaars voorstellen reageren, 
gedoe niet meer uitstellen en gewoon even contact met 
elkaar zoeken.

Het tweede koppel (Ger en Sophie) wil een workshop 
Kijken naar kunst, met name voor de vrijwilligers om 
YF taal te ontwikkelen. Natuurlijk zijn de anderen ook 
uitgenodigd, zeggen ze met een knipoog. Sophie vertelt 
hoe ze met Ger heeft stil gestaan bij een schilderij van 
Boardman:

“Wit, dus vol kleur. Ger heeft er wat mee en ik dus niet. 
Waarop Ger vraagt: wil je het leren? en ik zeg: natuurlijk, 
daar sta ik wel voor open. Dus misschien krijg ik wel een 
aparte workshop”, aldus een blije Sophie, en vervolgt: 
“Ger zegt, waarom kijken we altijd zo ver weg, we moe-
ten  gewoon hier binnen kijken.” Zij willen meer  lokale 
 netwerken aanboren: in de wijk, ouderen, jonge-
ren, scholen, et  cetera. Dit lijkt een ‘schone taak’ voor 
de mensen uit Leidschendam, stelt iemand, want de 
niet-lokalen krijgen minder snel toegang.

Het volgende tweetal (Jaap en Menna) wil dat alle 
vervolgstappen samen, dus tussen de mensen uit Leid-
schendam en Woudrichem, worden opgepakt. Zodat 
de druk om te presteren niet alleen bij de mensen uit 
Leidschendam ligt. Menna voegt nog toe dat scholen 
en gemeenten op de korte termijn niet veel geld zullen 
 opleveren en dat ze de weekendopenstelling mogelijk 
wil stoppen: “Wat heeft dit nu opgeleverd?”

Martin, die vaak de weekendopenstelling doet, 
schrikt en is bang dat er dan helemaal geen nieuwe 
lokale verbindingen komen, wanneer de deur dicht 
gaat: “Doordeweeks hebben we workshops en zakelijke 
 programma’s, en in het weekend zijn we open om publiek 
te trekken en lokale binding te organiseren.” Jan stelt ook 
voor om nogmaals met de wethouder van cultuur van 
de gemeente Leidschendam te praten en vraagt Ron 
(de buurman van de wethouder) een nieuwe afspraak 
te organiseren om “YF te laten landen in Leidschendam.”

De tijd begint te dringen, dus het volgende koppel 
(Joop en Emiel) komt snel to the point:
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“Alles moet geld opleveren!” en voegt snel toe, al la-
chend: “[…] met ruimte voor het experiment […] En er zijn 
een paar mensen die bepalen hoe groot die ruimte is!” 
 Caroline reageert meteen met een: “Wij allemaal!”

Joop en Emiel willen een duidelijke actie- en activi-
teitenlijst, maar anderen constateren dat die er al lang 
is. Als echte managers vragen ze zich af: “Maar maken 
we die activiteiten voldoend operationeel? Is  iedereen 
bezig met dingen die tot concreet iets leiden?” Ze willen 
de  belangrijkste activiteiten selecteren die het  grote 
geld binnen brengen, zoals bijvoorbeeld conferen-
ties. De vraag ligt op tafel in hoeverre YF de dingen 
uit nut, die het al gedaan heeft: “Zijn er wel voldoende 
 vervolgafspraken?”

Menna zegt dat YF nog maar twee betalende klanten 
heeft waar met de YF aanpak is gewerkt. Ze vraagt zich 
hardop af hoe het toch komt dat YF te weinig verbinding 
legt met andere commerciële (verhuur) activiteiten?

“Beetje gek dat we dat nog niet aan elkaar kunnen 
 verbinden...”

Jan roept nogmaals dat hij ook de lokale netwerken, 
bijvoorbeeld die van Emiel, beter zou willen benutten. 
Hij benadrukt wederom zijn gevoel dat hij er toch echt 
“helemaal alleen voorstaat”. Emiel stelt daarnaast voor 
om het oude netwerk van YF beter in te zetten: “Dat is 
een heel belangrijke bron die we moeten benutten,” stelt 
hij. “En organiseren”, voegt Joop snel toe. Snel legt hij 
nog zijn laatste punt op tafel: hij wil incentives voor de 
vrijwilligers, althans voor de mensen die de workshops 
geven, zoals hijzelf. Hij wil zijn competenties alleen in-
zetten wanneer er iets tegenover staat:

“Als ik hier een workshop zou doen, dan wil ik dat doen 
als ZZP’er en niet als 100% vrijwilliger. […] dat kost me te 
veel moeite en er staat niets tegenover.”

“Leren misschien?”, vraagt Caroline, op licht verbaas-
de toon. Jan is het eens dat op den duur de mensen iets 
moeten krijgen voor de moeite. Zijn honorarium voor 
een workshop heeft hij vooralsnog in de YF kas ge-
stort. Emiel waarschuwt wel dat het omgekeerde niet 
moet gaan plaatsvinden: “Het YF belang gaat voor hier-
in.”  Caroline vindt dit voorstel een gevoelig onderwerp: 
zij wil dat YF een modus vindt voor íedereen die erbij 

betrokken is en meehelpt, en niet alleen degene die 
uitein delijk presenteert.

Het volgende koppel (Jan en Guido) concludeert dat 
ze meer gebruik moeten maken van elkaars krachten:

“Er is nu geen brug tussen de conceptuele denkers en 
de operatie, geen goede feedback op het totale procesge-
beuren. En dat werkt destructief in het geheel. […] Het is 
een godswonder dat we hier zo bij elkaar zitten, met zoveel 
mensen van allerlei pluimage. Het is bijzonder dat wij allen, 
met die diversiteit, de moeite en de energie nemen om hier 
met elkaar te zijn. Eigenlijk zouden we een applaus voor 
onszelf moeten geven!”

Een meestemmend knikken volgt, naast opmerkin-
gen over aanlooptijd gunnen, als team leren functione-
ren, opbouwen van een nieuwe plek, nieuwe netwerken 
aanboren. Jan verwoordt nog een ‘markant dilemma’:

“Als we geen extra evenement organiseren komt er 
echt nul [publiek; CvdL]. Aan de andere kant: als we niet 
open zijn dan kan er ook niemand komen en hoef je geen 
 tentoonstelling te organiseren.”

Menna en Jaap zijn als volgend koppel aan de beurt. 
Menna constateert dat ze ‘vandaag’ al een jaar eerder 
hadden moeten doen. Ze vergelijkt dit overleg met die 
van de denktank: “Persoonlijke gesprekken wisselen 
zich af met veel diepgang. Ruzie maken zonder schade te 
 berokkenen. Omdat je elkaar goed kent en vertrouwd bent 
met elkaars narigheden.” Zij zoekt de oplossing meer in 
de structuur en heldere uitgangspunten. Laat de jaar-
planning van de exposities en de keuzes voor de kunst 
en kunstenaars leidend zijn. Menna hierover:

“We hebben nu de neiging om activiteiten te ontwikkelen 
uit een expositie, maar eigenlijk hoeft dat niet. Want als 
de expositie aan die uitgangspunten voldoet, dan komt de 
rest wel goed.” Ze zien de oplossing in een organisatie 
 bestaande uit losse onderdelen die zelfstandig functi-
oneren, met heldere en toetsbare uitgangspunten. Hoe 
dat er concreet uitziet, en waarop je toetst, weten ze al-
leen nog niet. Menna:

“De kern is dan wel de kunst: de kunst reikt het je aan.”
Ook hebben ze geconstateerd dat gedegen voor-

bereidingen bij YF minder gemakkelijk tot stand komen 
dan spontane zaken, die plaatsvinden binnen algemene 
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kaders. Het valt even stil. Niet iedereen begrijpt wat ze 
bedoelt. Menna licht toe dat de context voor haar zowel 
de kunst, het gebouw, de parochie en de bevolking is. Al 
zuchtend vraagt ze zich af:

“Er is al veel gebeurd in het afgelopen jaar. Waarom ligt 
er dan toch niet een basis voor de toekomst?”

Na een korte stilte wordt de vraag gesteld of een 
‘ no- cure-no-pay-manager’ nodig is om de zaken operati-
oneel op orde te maken. Of zijn er voldoende kwaliteiten 
in huis om het zelf allemaal aan te pakken?

“We moeten eerst gewoon met elkaar gaan werken. 
Want die man die erbij komt heeft helemaal geen kans als 
wij niet eerst samen dingen doen. Al haal je er honderden 
bij, die hebben geen enkele kans,” aldus Jaap.

Joop stelt voor dat denktank leden meer aansluiten 
bij het werkoverleg in Leidschendam, om de brug tus-
sen denktank en operationeel iets meer te faciliteren 
en te “kijken hoe we die actiepunten die we geformuleerd 
hebben op een systematische manier ook kunnen evalue-
ren op voortgang.”

“En andersom?” vraagt Caroline. “De doetank-mensen 
naar de denktank-sessies?”

“Voor mij hoeft dat niet,” vindt Joop, “Of je in de doetank 
of denktank zit maakt helemaal niet uit.”

“Het maakt geen ruk uit”, roept Jaap, zelf denktanker, 
stellig. “Wij willen met z’n allen híer iets doen! En daar gaat 
het om.” Hij wil het contact verbeteren tussen de twee 
groepen “[…] zodat we kunnen vechten en liefhebben en 
daar hebben we tijd voor nodig, dat zal moeten gebeuren.”

“Eens!”, zegt Emiel, “Er moet gewerkt worden!”
“Maar nu voelt niemand zich blijkbaar verantwoordelijk”, 

constateert Jaap.
“Jawel”, antwoordt Menna kort. “En Jan ook,” voegt 

ze toe.
Caroline stelt voor om snel door te gaan in verband 

met de tijd. Emiel moppert al dat hij “in de blessuretijd 
zit”. “Dat weet ik,” reageert Caroline. “Die hebben we met 
elkaar  gecreëerd.”

Het laatste tweetal (Martin en Caroline) krijgt ten-
slotte het woord. Martin wil de versplintering binnen YF 
in diverse commissies en de afstand tussen de denk-
tank en de praktijk opheffen. Dichter tot elkaar komen:

“Ik zie wel degelijk in sommige schilderijen meer aan-
leiding tot YF activiteiten dan in andere schilderijen. 
 Anderzijds zet Caroline meer, nog veel meer, de kunst in 
als  gereedschap. En ik laveer daar tussen in.” Uiteinde-
lijk geeft Martin al aarzelend toe dat ook hij, die vaak 
tegen het YF gedachtegoed en de kunst is ingegaan: “…
zelfs voor een ongelovige Thomas als ik, is iets van de ide-
ologie…” Martin kan zijn zin niet eens afmaken omdat 
iedereen luid begint te lachen. Het lijkt erop dat Martin 
een stukje meebeweegt richting YF.

“Echt heel mooi Martin!”, roept Menna. Caroline vult 
aan dat sommige kunst, exposities en kunstenaars 
meer of minder leiden tot die dialoog, dus daar kan YF 
beter over nadenken. Caroline vervolgt:

“Over het woord ‘publiek’ zijn we beiden een beetje al-
lergisch […] Mensen die binnen komen zouden eigenlijk 
‘mee-doeners’ moeten zijn. Je betaalt omdat je mee mag 
doen aan een experiment waarvan we nog niet eens weten 
of het aan het einde mooi is of niet. […] Door publiek anders 
te noemen, ga je meer samenwerken en doe je ook wat aan 
ons eigen elitaire gedrag”. Tenslotte vult ze aan:

“Voor de nuancering: de een zit er kwetsbaarder in dan 
de ander.116 Het is jammer dat we niet vaker ons mond open 
doen, wanneer men ergens niet mee eens is of er anders 
tegen aan kijkt. In die kwetsbaarheid kunnen we toch zor-
gen dat de boodschap naar voren komt… In de dialoog en 
niet in het debat.”

Met een “het is tijd, dus is het klaar”, eindigt Caroline, 
tien minuten over tijd, de bijeenkomst. Ze spreekt af dat 
zij de twee actielijstjes uitwerkt en mailt, zodat ieder-
een kan aangeven waaraan hij of zij wil meewerken.117 
Ze vraagt nog snel aan de groep:

“In één woord: hoe was het om het zo te doen?” Er ko-
men een paar positieve geluiden uit verschillende hoe-
ken. Wanneer Jan vraagt: “Wie wil dat het niet meer zo 
gaat gebeuren?” geeft Caroline aan dat zij het anders 
zou willen, maar hoe weet ze nog niet.

Moe pakt ze haar spullen en ziet opeens het gedichtje, 
waarmee ze had willen beginnen.118
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5.1 Esthetisch leiderschap, 
artepreneurship en commerciële 
esthetiek

In deze paragraaf geef ik eerst de essentie van het 
gedachtegoed van De Monthoux over esthetisch 
leiderschap (De Monthoux et al., 2007), esthetisch 
ondernemerschap (2012) en commerciële esthetiek 
(2013). Vervolgens licht ik vier concepten toe, die 
ik relevant acht voor mijn casus: a) fields of flow, 
b) esthetisch leiderschap, c) esthetisch oordelen 
en handelen, en d) artepreneurship. Tenslotte sluit 
ik dit deel af met een reflectie op dit theoretisch 
perspectief.

Esthetisch leiderschap

De invloed van kunst en esthetiek – als bijdrage 
aan de culturele ontwikkeling van mens en samen-
leving – heeft lange tijd gelegen in de handen van 
de staat, kerk of elite, aldus De Monthoux. (2013) 
Door de industrialisering ontwikkelt zich vanaf de 
negentiende eeuw de macht van private markten. 
De groeiende, welvarende middenklasse wil en kan 
zich dezelfde luxe producten (kunst) en uitjes (the-
ater) permitteren als de elite. Grote en kleine kunst-
ondernemingen gericht op de particuliere markten 
komen op, en gaan ook weer verloren. Ze zijn steeds 
meer afhankelijk van hun eigen middelen, suc-
ces, reputatie en betalend publiek en dus van hun 
manier van organiseren. Ze kunnen niet allemaal 
meer rekenen op steun van de staat of grote spon-
soren. Soms banaliseert kunst hierdoor tot volks-
kunst, om het grote publiek en daarmee voldoende 
financiële middelen te trekken. De kracht van esthe-
tiek en visualisaties wordt als zinnenstrelende mar-
keting ingezet om de business te  vergroten. Deze 

esthetische marketing verleidt de markt om luxe 
producten aan te schaffen of zich bijzonder te voe-
len. Begin twintigste eeuw versterkt de ontwikke-
ling van de filmindustrie deze esthetische, visuele 
impact op een groeiend publiek, door slim te spelen 
met beeld, geluid en narratieve technieken. Kunst of 
kunstenaars worden ook steeds vaker door organi-
saties ingezet als createurs of visuele tricksters van 
een esthetische ervaring. Deze visuele verleiding sti-
muleert de materialistische drift en maakt het leven 
één groot schouwtoneel. Esthetiek wordt steeds 
meer commercieel ingezet voor het genereren van 
plezier en afleiding en minder als cultureel educatief 
instrument in de zoektocht naar hogere waarden 
zoals Schiller en Kant betogen (zie Hoofdstuk vier). 
De geniale kunstenaar verdient zonder blikken of 
blozen door de commercie van de esthetiek. Met 
uitspraken als “Art is capital” en “Everyone is an 
artist” hanteren kunstenaars zoals Beuys (1994) 
goed klinkende marketingslogans om (eigen) kunst 
te promoten. Culturele en commer ciële esthetiek, de 
twee klassieke strategieën om met esthetiek om te 
gaan, zijn sinds de industrialisering fundamenteel 
gemixt. (De Monthoux, 2013, p. 156)

Een kunstonderneming kan in deze tijd alleen 
zelfstandig blijven, door de onderneming naast 
artistiek ook meer commercieel of business slim te 
leiden, concluderen De Monthoux et al. (2007). Ze 
spreken over het belang van esthetisch leiderschap 
en het managen van fields of flow in iedere orga-
nisatie, zowel in de kunst als in het bedrijfsleven. 
Want in veel moderne organisaties speelt esthetiek 
een (hoofd)rol. Waar je ook kijkt, wat je ook doet 
of beslist, er spelen altijd (on)bewust esthetische 
dimensies in processen en organisaties. Door esthe-
tiek beter en meer bewust te organiseren neemt de 
kans toe dat het ook meer effect heeft, aldus De 
Monthoux et al. (2007). Door het erkennen van een 
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derde esthetisch metafysisch veld – naast de twee 
bekende bedrijfskundige velden management en 
beheer – en van esthetisch triadisch leiderschap ont-
staat meer eenheid en duurzaamheid in een orga-
nisatie. De drie velden worden geduid met goden 
namen: Dionysos (de ondernemende management 
kracht gericht op korte termijn winst en materia-
lisme),119 Apollo (de beherende kracht met focus op 
behoud, lange termijn, structuur, controle en toe-
zicht)120 en Eros (de verbindende kracht vanuit liefde, 
esthetische oordelen en eenheid). In de praktijk zien 
De Monthoux et al. (2007) vaak strijd in organisa-
ties tussen de risico beperkende Apollo en de risico 
nemende Dionysos. Deze dualistische strijd kan lei-
den tot verlamming, disbalans, vermoeidheid of een 
vastzittende dyade. De esthetische leider kan met 
zijn natuurlijke Eros-kracht zorgen voor verbinding 
tussen de drie domeinen, of een esthetische triade, 
wat weer kan leiden tot eenheid, harmonie, voort-
gang, fl ow en fi nancieel succes (zie ook Figuur 11).

De Monthoux et al. (2007) spreken eigenlijk niet 
meer over een organisatie of kunstonderneming als 
entiteit (Art Firm, 2004), maar over fi elds of fl ow. De 
drie velden zijn allen in fl ow, even belangrijk, soeve-
rein en niet dominant over de anderen. Esthetisch 
leiderschap faciliteert deze stromingen door verbin-
dingen te leggen in en tussen de drie velden en zorgt 
daarmee voor de ontwikkeling van het totaal van de 
organisatie. De Monthoux noemt dit complexe pro-
ces triadisch handelen. Speeldrift en passie (Eros), 
moraal en controle (Apollo), materie en winstge-
vendheid (Dionysos) kunnen goed samengaan in 
iedere organisatie, aldus De Monthoux et al. Zo kan 
een theatergezelschap eff ectief ingezet worden als 
instrument bij een veranderingstraject in een bedrijf 
en kan een kunstonderneming weer leren van goed 
projectmanagement. “Art is like business turned 
outside in.” (2007, p. 262)

Oordelen en refl ecteren zijn twee sleutelbegrippen 
in het esthetisch veld. Bij iedere beslissing zit een 
esthetische optie ter beoordeling. Naast een goede 
onderbouwing zijn beslissingen direct afhanke-
lijk van vertrouwen en het volgen van iemands gut 
 feeling. De wijze van oordelen door bankiers ligt 
dichtbij de wijze waarop de criticus kunst beoor-
deelt, aldus De Monthoux et al. (2007). Want hoe 
kan men anders omgaan met de vele uitzonderin-
gen op een planning, tijdschema’s en het gevoel 
dat men momentum verliest? Esthetisch leider-
schap maakt ruimte tijdens het organiseren – gelijk 
Schillers speeldrift – om te spelen en te improvise-
ren vanuit mogelijkheden.

Meer recent spreekt De Monthoux (2012) over 
de opkomst van de ondernemend kunstenaar of 
artepreneur en zijn art-prise. Een kunstenaar met 
een sociaal maatschappelijke missie, die met zijn 

Dionysos
Ondernemend 
& Management 

Veld
(materie)

Esthetisch
Leiderschap

flow
   

Apollo
Beheer 

& Administratief 
Veld

(moraal)

Eros
Esthetisch 

Veld
(spelen)

Figuur 11 Esthetisch Leiderschap, vrij naar 
De Monthoux et al. (2007, p. 266-269)
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unieke creativiteit en sociale vaardigheden projec-
ten creëert in sociale netwerken en samenleving. 
Socialisering en ongewoonheid (singularity) zijn 
nieuwe sleutelwoorden. Waar de traditionele kun-
stenaar het publiek laat dromen, maakt de onderne-
mende kunstenaar publiek wakker voor het nieuwe 
leven. (2012, p. 316)

In het volgende deel ga ik nader in op vier con-
cepten van De Monthoux et al. (2007): a) fields of 
flow, b) esthetisch leiderschap, c) esthetisch oorde-
len en handelen, en d) artepreneurship.

Fields of flow

De twee begrippen flow en field worden gecombi-
neerd tot bijna grenzeloze, fluïde, flexibele netwer-
ken rondom kunst ( fields of flow). (De Monthoux 
et al., 2007). Het psychologische concept flow 
staat voor een extatische, lichamelijke en erotische 
ervaring. (Csikszentmihaly, 1999) De Monthoux et 
al. (2007) vullen aan: “A feeling of clear goals, with 
immediate feedback, in a balance between opportu-
nity and capacity that deepens concentration, where 
only the present matters, where control is no problem, 
the sense of time is altered and finally provokes a loss 
of ego.” (2007, p. 12) Het is een extreem positieve 
esthetische ervaring (moment, beweging) dat in 
ieder veld kan plaatsvinden. Het concept veld ( field) 
omschrijven De Monthoux et al. als een ruimte met 
mensen, functies en systemen waarin iets, bijvoor-
beeld kunst, wordt ge(re)produceerd door diverse 
actoren op basis van duidelijke taken, afspraken 
en gewoontes. In zo’n veld zijn drie elementen van 
belang: a) esthetische spelers, zowel binnen als bui-
ten de kunstonderneming; b) esthetisch leiderschap 
en c) de inbedding van het productieproces in maat-
schappelijke en economische contexten. Een veld is 
een open systeem of bouillon van netwerken, alli-

anties, partnerships, publieke en private arena’s, 
waarbinnen en tussen de spelers vrijelijk bewegen. 
Met name marketing en esthetiek zijn hierin op 
zoek naar nieuwe ruimtes, immateriële waarden en 
ervaringen. De esthetische leider is in staat deze 
fields of flow zodanig te organiseren voor klanten, 
dat een grensoverschrijdend transformerend effect 
ontstaat. Ondanks dat schoonheid, esthetiek en 
harmonie in iedere organisatie een rol spelen, blijft 
het vaak nog een taboe onderwerp in een wereld vol 
rational rationality. Daarom komen De Monthoux 
et al. (2007) met een nieuwe denkwijze gebaseerd 
op flow, intuïtie en emoties. De basis voor estheti-
sche kennis noemen ze rational irrationality. (p. 6; 
zie ook: Gustafsson, 1994; Sjöstrand, 1997) Ze ver-
wijzen regelmatig naar de bekende inpakkunst van 
de Christo’s, als voorbeeld voor succesvol organi-
seren van flow, waar samenwerking, strakke organi-
satie en gemanagete kunstzinnigheid samenkomen 
op het hoogste organisatorisch niveau.

Esthetisch leiderschap

Ons denken en handelen zitten regelmatig vast in 
dilemma’s, patstellingen en conflicten die ons dwin-
gen te kiezen voor het één of ander omdat de krach-
ten onverenigbaar lijken. Een kiezen voor meer of 
minder risico’s, innoveren of conserveren, manage-
ment of uitvoering, geest of lichaam, materialisme 
of idealisme. De Monthoux et al. (2007) noemen dit 
een vastzittende dyade. Een bekende dualistische 
strijd is die tussen de creatieve, ondernemende 
manager (Dionysos) en de koele, intellectuele con-
troller (Apollo) in een organisatie. Of in de filmwereld 
de strijd tussen de director met artistieke ambities 
versus de producer met commerciële belangen. 
Zo’n gespannen dyade resulteert meestal in een 
systematische eliminatie van speeldrift omwille van 
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efficiëntie en winstgevendheid. De Monthoux et al. 
(2007) introduceren Eros als een mogelijke weg uit 
deze strijdende dyade: een derde, esthetische kracht 
of metafysisch veld samen met triadisch esthetisch 
leiderschap. Ze onderscheiden drie unieke velden 
met een eigen cultuur, structuur, taal, maatstaven 
en tijdsbeleving, die allen even cruciaal zijn voor 
organiseren (zie Tabel 5).

De drie velden zijn even belangrijk en niet domi-
nant over een ander veld, ook al denken mensen 
uit die velden daar zelf wel eens anders over en 
beschouwen ze hun eigen veld als belangrijker dan 
de andere velden. Het is mogelijk dat ondernemend 
management, beheer en esthetiek in wederzijds 
respect met elkaar kunnen samenwerken, aldus De 
Monthoux et al. (2007). Als een van de velden weg-
valt, is het de taak van de esthetische leider deze 
weer te herstellen en op te bouwen. (p. 269)

Door iets dualistisch vreemds te doen – buiten 
de kaders van het duale raamwerk te handelen, intu-
itieve en irrationele beslissingen te nemen – kan 
een botsende dyade veranderen in een dynamische 
triade. Bijvoorbeeld: tegelijkertijd de business ver-
nieuwen mét behoud van de institutionele controle, 
of een conservatieve staatsopera transformeren in 
een publiek cultureel project. Volgens De Monthoux 

et al. (2007) zijn coöperatie, coördinatie en intens 
samenwerken de kern van esthetisch leiderschap, 
waarbij het ontwikkelend proces (becoming) net zo 
belangrijk is als het resultaat (being). Bijvoorbeeld 
wanneer iemand af wil vallen genereert het proces 
van afvallen (het esthetisch worden) voldoende ener-
gie om het vol te houden tot het gewenste resultaat. 
In de huidige transformatie economie is de reis van 
het continu veranderen van ons bestaan zinvoller 
dan het eindresultaat.121 De oplossing zit dus niet 
in het kiezen voor het een óf het ander, maar in 
het zoeken van een derde esthetische weg die zich 
bevindt in een bodily turn en de eenheid van lichaam 
en geest, aldus De Monthoux et al. (2007).

De esthetisch leider zorgt dat een vastzittende 
dyade wordt omgezet in een dynamische triade. 
Leiders van kunstondernemingen gaan naast hun 
primaire focus op esthetiek (meer) op zoek naar 
ondernemerschap en beheer, en leiders van zake-
lijke ondernemingen gaan naast hun traditionele 
focus op ondernemen en beheer juist op zoek 
naar de inherente esthetiek van hun onderneming. 
De esthetische leider helpt als een triadische filo-
soof bij het organiseren van dergelijke triades door 
iedereen de ogen te openen voor de drie van elkaar 
afhankelijke velden en de flow te faciliteren tussen 

Tabel 5 Drie fields of flow, samengevat door auteur (Bron: De Monthoux et al., 2007)

Ondernemend
Management
(Dionysos)

Actiegericht ondernemen en managen, gericht op: korte termijn toekomst, vernieuwing, feiten, resultaten, 
winst, bewegen, veranderen, spelen om te winnen, projectmanagement, risicovol, lak aan regels, 
materialistisch (geld, bonus, succes, rendement). 

Beheer
(Apollo)

Controlerend en beherend managen of besturen, gericht op: behoud, continuering, verleden, tradities, 
principes, normen, controle, ordening, discipline, abstractie, risicomijdend, niet veranderen, traditionele 
waarden (rechtvaardig, gelijkheid), moralisme. 

Esthetiek
(Eros)

Liefdevol en verbindend leiden, gericht op: samenwerken, netwerken, verbinden, aandacht, aanwezig zijn 
(presence), liefde, passie, verleiding, veiligheid, tijdloosheid, overstijging, waarden, spelen, improviseren, 
genereus, kwetsbaar, vaag, mild, brug, buffer, in-between.
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die drie velden. Hij zorgt voor een veilige, gastvrije 
ruimte in een dualistische organisatie en faciliteert 
het (her) ontdekken van de kracht van Eros, binnen 
en tussen de drie organiserende velden. Handelen 
vanuit intuïtie en zintuiglijk weten (sensed know-
ledge) zorgt weer voor meer dynamiek, flow en vita-
liteit, aldus De Monthoux et al. (2007, p. 251) Door 
esthetisch te oordelen en niet te beslissen, zorgt de 
 esthetische leider voor ruimte om te bewegen.

Esthetisch oordelen en triadisch handelen

Het vermogen om te oordelen is essentieel voor 
de esthetische leider, want niet alleen in het esthe-
tisch veld maar in iedere beslissing zit een estheti-
sche optie ter beoordeling. De meeste management 
oordelen zijn gebaseerd op een goede onderbou-
wing én op het vertrouwen en volgen van je gut 
feeling. Goed organiseren en projectmanagement 
gaat juist over het kunnen omgaan met uitzonde-
ringen, ruimte maken, spelen en improviseren met 
mogelijkheden. Bij jazz spelers, acteurs en onder-
handelaars liggen spelen en improviseren al dicht 
bij elkaar. De Monthoux et al. (2007) refereren 
aan Schillers Spieltrieb en speelruimte die nodig is 
om te kunnen fantaseren en improviseren tussen 
materie en moraal. Esthetisch oordelen kan men 
leren. Zo geeft een goede dirigent een orkestspeler 
geen publiekelijke correctie maar ruimte om zich-
zelf te oordelen, bijvoorbeeld onderling door de 
orkestleden. (2007, p. 263-4) De esthetische leider 
besteedt aandacht aan peergroepen, clans en col-
legiaal leren bij esthetisch oordelen, met name in 
duale organisaties, vanwege de hoge gunfactor en 
sociale gunsystemen (gift socialization) tussen leef-
tijdgenoten. Een sociale organisatievorm die je niet 
gemakkelijk kunt organiseren maar wel faciliteren.122 
(Williamson, 1975; Chiapello, 1998; De Monthoux et 

al., 2007) Omdat reflecteren en esthetisch oorde-
len niet gemakkelijk is om van binnenuit te doen, 
wordt vaak iemand van buiten de organisatie, een 
gastcurator, gevraagd voor een specifiek project in 
een museum. Iemand die als een dualistic go-bet-
ween bemiddelt tussen de duale management span-
ningen in een reguliere organisatie. Deze gast kan 
soms beter samenwerken met de ondernemende 
en de controlerende krachten in een organisatie, en 
tegelijkertijd de speciale atmosfeer en relaties bin-
nen het derde esthetische veld creëren of behou-
den, aldus De Monthoux et al. (2007). Dit lukt alleen 
wanneer de gast niet zelf terecht komt in die duale 
strijd, of te veel op de stoel van de een of de ander 
gaat zitten. Uiteindelijk neemt de esthetische leider 
geen beslissing, maar velt een esthetisch oordeel of 
geeft kritiek, gericht op het verbeteren van de kwali-
teit, duurzaamheid en schoonheid.

Artepreneur

Meer recent beschrijft De Monthoux (2012) de 
opkomst van de sociaal ondernemende kunstenaar 
(artepreneur) met een maatschappelijke missie en 
een kunstonderneming (art-prise). Hij verwijst naar 
de socioloog Becker (1982) met zijn visie op Art 
Worlds waarin de kunstenaar als een sociale lobbyist 
werkt in artistieke sociale netwerken. (2012, p. 314) 
Het traditionele beeld van de autonome kunstenaar 
– artistiek, egocentrisch – als voorbeeldfunctie voor 
jonge kunstenaars, is voorbij, aldus De Monthoux. 
Door de opkomst van de ervaringseconomie en de 
creatieve klasse (Florida, 2002), ontwikkelt zich een 
nieuwe generatie kunstenaars die als een bohème met 
humor, sociale intuïtie en provocatie de nieuwe tijds-
geest op de juiste manier weet te pakken. Tenslotte 
ligt kunst op straat, is overal aanwezig en zichtbaar. 
Waar de kunstenaar voorheen meer een dubbele rol 
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vervult als kunstenaar-en- ondernemer ontstaat nu 
de  ondernemend kunstenaar ( artepreneur), die zijn 
unieke creativiteit combineert met sociale vaardig-
heden en  sociaal bewustzijn. Via zijn kunstonder-
neming legt hij ondernemende verbindingen met 
zijn sociale netwerken. De Monthoux spreekt over 
de Genesis van artepreneurship (2012, p. 301) met De 
Christo’s en Pistoletto als sprekende voorbeelden.123 
De artepreneur ontwikkelt meer bewustzijn voor 
kunst als een onderneming op zichzelf. Artistieke 
vaardig heden, zoals schilderen of beeldhouwen, 
zijn meer functioneel gereedschap voor het orga-
niseren van zijn kunstonderneming. De artepreneur 
staat open voor toeval en kansen en leert vooral 
door te doen, delen van ervaringen, reflecteren en 
socialiseren. Hij richt zich op ongewoonheid (singu-
larity) en het ontwikkelen van een sensitiviteit voor 
verschil en realisme.124 (2012, p. 306) Het overdoen 
( re- enacting) van een eerdere performance of kunst-
werk is een socialiserend proces, dat de onder-
nemende kunstenaar dwingt het maakproces te 
vertalen in de huidige tijd, plaats, context en mid-
delen en hierbij een hele nieuwe gemeenschap te 
betrekken. In plaats van de vraag te beantwoorden 
“Hoe kan je kunst laten werken?” onderzoekt de 
ondernemend kunstenaar “Hoe kan ik het goede in 
het leven  realiseren met kunst?” (2012, p. 315-6) De 
ondernemende kunstenaar is steeds meer een soci-

aal betrokken aesthetic agent (Ranciére, 2004),125 
waarbij het niet meer gaat om de geldelijke waarde 
van kunst maar het onthullen van de sociale wer-
kelijkheid. De Monthoux beschrijft in korte tijd 
een aantal paradigmaverschuivingen van kunst en 
kunstenaar: van de autonome kunstenaar, naar de 
kunstenaar als ondernemer naar de ondernemende 
kunstenaar of artepreneur (zie Tabel 6).

Reflecties op De Monthoux (2008, 2012, 2013)

De Monthoux laat, mijns inziens, zien dat esthetiek 
en commercie goed samen kunnen en zelfs moeten 
gaan. Esthetiek is overal om ons heen en speelt een 
rol bij iedere beslissing, zelfs financiële. Het erken-
nen van het esthetische veld naast de twee andere 
bedrijfskundige velden (ondernemend manage-
ment, beheer) is daarom van belang voor iedere 
organisatie, niet alleen voor een kunstonderneming. 
Esthetiek dient men vooral niet te beschouwen als 
een of andere marketing truc. Ik ben het eens met 
De Monthoux: door oog te hebben voor de triadi-
sche samenhang en gemeenschappelijke ambities 
binnen en tussen alle velden kunnen deze velden 
meer duurzaam stromen ( flow). Wanneer men 
alleen voor het eigenbelang gaat, of die van het 
eigen domein, kan dit makkelijker leiden tot strijd, 
 onbegrip en langs elkaar heen werken en verstarren 

Tabel 6 Drie soorten kunstenaars, vrij naar De Monthoux (2012, p. 317)

Autonome 
kunstenaar

Artistiek, egocentrisch, excentriek, ondernemend, geïsoleerd, irrationeel, overlever.

Kunstenaar
als ondernemer

Verwachting, subjectiviteit, intentie, uitwisseling, kunst, instituut, visie, creatie, geld; Hoe kan je kunst laten 
werken?

Ondernemende 
kunstenaar

Ervaring, singulariteit, gebaar, evenement, esthetiek, stichting, realiteit, constructie, kapitaal; 
(artepreneur); Hoe kan ik het goede in het leven realiseren met kunst?
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van een organisatie. Zijn succesvolle voorbeelden 
geven de indruk dat de transitie naar esthetisch 
(dynamisch, triadisch, gelijkwaardig) leiderschap 
eenvoudig is. Hij gaat hiermee, mijns inziens, 
 voorbij aan het moeizame proces om sterk verschil-
lende velden gelijkwaardig in hun verschil op één 
lijn te krijgen, zeker omdat de domeinen zo verschil-
lend zijn in taal, cultuur, belangen en dominanties.

De Monthoux et al. hebben volgens mij veel 
vertrouwen in de verbindende kwaliteiten van Eros, 
de esthetische leider. De leider van het esthetische 
domein en de primus inter pares van de dynamische 
triade. Degene die het vermogen heeft boven de 
eigen belangen te handelen en het totaal van de 
organisatie in de gaten te houden. Die kan denken 
in overstijgende mogelijkheden en oplossingen, 
die zowel mooi, efficiënt, duurzaam en als geheel 
‘kloppend’ zijn. Die te midden van alle dualistische 
spanningen kan zorgen voor een veilige speelruimte 
voor iedereen. En speeldrift, spelen en vernieuwen 
faciliteert. Die  schwung als modus operandi gemana-
ged krijgt. De Monthoux et al. (2007) houden, mijns 
inziens, een pleidooi voor leiden als mediaten en de 
leider als mediator of aesthetic agent (2012), die oor-
deelt maar niet beslist. Een overbrugger die ervoor 
zorgt dat alle potenties in de drie velden worden 
aangeboord, zodat het geheel rijker, dieper en meer 
innovatiever wordt. Dit klinkt als muziek in de oren. 
Zou het echt zo eenvoudig kunnen zijn? Volgens mij 
leggen De Monthoux et al. (te) veel druk op  schwung 
en de esthetische leider als kritische succesfactor.

De visie van De Monthoux et al. leidt bij mij tot 
een aantal vragen over de rol en positie van het 
esthetische veld en de esthetische leider. Wat nu als 
esthetiek (Eros) deel is van zo’n interne strijd of vast-
zittende dyade? Wanneer commerciële (Dionysos) of 
beherende (Apollo) belangen in strijd zijn met de 

esthetische belangen? Bijvoorbeeld wanneer het 
ondernemende veld het esthetische veld dwingt 
tot banalisering of esthetiek willen inzetten als 
marketing truc? Wie is dan in staat om triadisch te 
 mediëren en een gezamenlijke oplossing te facili-
teren? Of: wat nu als het esthetische veld (leider, 
stem) nog niet herkend of erkend is in een organisa-
tie, omdat de andere domeinen vooralsnog (meer) 
dominant zijn? Hoe is dit derde veld in staat zich 
te ontwikkelen tot een volwassen en gelijkwaardige 
positie in het organisatorisch krachtenveld, volwaar-
dig erkend door de twee andere velden? Ik merk dat 
ik op basis van mijn ervaringen hoopvol sceptisch 
ben gestemd. Hoopvol, omdat ik het effect van 
mediërende krachten heb ervaren. Sceptisch, omdat 
ik de dominantie van de twee andere velden vaak 
tegenkom. Niet voor niets spreken De Monthoux 
et al. over een gastcurator, een buitenstaander die 
beter in staat zou zijn om te gaan met de strijdende 
dyades, intern gedoe en machtsspelletjes. Omdat 
hij, mijns inziens, weinig relationele ballast mee-
draagt en een in-between positie heeft. Om met 
deze complexe materie (krachtenvelden, macht, 
polariserende dyades) om te kunnen gaan moet de 
esthetische leider wel van goeden huize komen om 
de esthetische leiderschapspositie te krijgen of te 
nemen.

Opvallend is dat De Monthoux et al. bij esthe-
tisch leiderschap (2007) uiteindelijk kiezen voor een 
triadisch harmoniemodel om tot duurzaamheid en 
vernieuwing te komen, waar De Monthoux eerder 
(2004) stelt dat strijd bij de kunstenaar juist een 
bron voor vernieuwing kan zijn. Spreekt hij zichzelf 
hier nu tegen? Ik geloof niet dat De Monthoux de 
strijd of spanning tussen velden en mensen uit de 
weg wil gaan, maar dat hij juist ín die spanning zoekt 
naar overstijgende en vernieuwende oplossingen, 
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die uiteindelijk zullen bijdragen aan een harmonisch 
geheel. Zoals de kunstenaar dit uiteindelijk ook doet, 
op zijn manier. Waar de kunstenaar zijn scheppende 
strijd voert als individu tegen een gevestigde orde, 
ligt die strijd in een organisatie tussen een complex 
netwerk van mensen, velden en bondjes. Dit laat-
ste lijkt mij veel lastiger om te  veranderen in een 
 scheppende strijd of constructieve dynamische tri-
ade. Daarbij is onze samenleving ook meer complex 
en verknoopt geraakt door fundamentele sociaal 
maatschappelijke en economische veranderingen, 
naast informatietechnologische doorbraken.126 Door 
deze stapeling van dreigingen en onzekerheden ont-
staat eerder een beweging in de samenleving rich-
ting begrenzen, beveiligen en beheren (Apollo) dan 
een behoefte aan het vergroten en verdragen van 
complexiteit en onzekerheden (Eros). De Monthoux 
et al. (2007) reiken met esthetisch leiderschap een 
stijl van leidinggeven en organiseren aan zonder 
enige garantie van slagen, in een tijd waarin de druk 
op (financieel) succes hoog is. Ze vertrouwen op de 
verbindende kracht van Eros (immers, amor vincit 
omnia), in een tijd waarin de controlerende Apollo 
vrij dominant is en de ondernemende Dionysos 
meestal zijn eigen gang gaat.

De drie velden zijn zo verschillend dat ik me 
afvraag hoe de mensen in de drie velden over hun 
incompatibilité des humeurs heen kunnen stappen 
en onderling vertrouwen kunnen ontwikkelen om 
echt samen te werken. Hoe maken een Apollo of een 
Dionysos – wanneer zij leidend zijn – ruimte voor het 
ontwikkelen van een derde, esthetisch domein en 
esthetisch leiderschap? Een aanname van mij is dat 
een Dionysos snel businesskansen ziet en kunstenaars 
en esthetiek wil binnen halen om commerciële rede-
nen. Los van het risico van banalisering kan de snelle 
Dionysos moeite hebben met de vertragende Eros, 

die luistert, verdiept, reflecteert, oordeelt doch niet 
beslist.127 Een tweede aanname is dat de beherende 
en concrete Apollo moeite heeft met de vage Eros, die 
onzekerheden juist omarmt en onderzoekt en zich 
ook niet zo concreet uitdrukt. Zinnen als “Het klopt.” 
of “Het is zo mooi, ik heb er geen woorden voor.” kun-
nen voor concrete mensen zoals Apollo, verwarrend 
of vaag zijn. Mensen hebben moeite hun  esthetische 
ervaringen te uiten in organisaties waardoor esthe-
tiek zelfs bedreigend kan zijn voor de harmonie, effi-
ciëntie en macht in organisaties.128 (Taylor, 2002)

Wat ik waardeer is dat De Monthoux et al. (2007) 
een nieuwe visie hebben op leiderschap, aanvullend 
op de vele bestaande visies over dit onderwerp.129 
Hun visie geeft antwoord op mijn eerder gestelde 
vraag (zie Hoofdstuk vier, bij reflectie op De 
Monthoux, 2004): wie is staat in om in een kunston-
derneming naar het geheel te kijken? De Monthoux 
et al. gaan niet zo ver als Hamel (2011) die spreekt 
over managen zonder managers, maar er zitten, mijns 
inziens, overeenkomsten tussen hen op aspecten 
als vrijheid, spelen, gelijkwaardigheid en verant-
woordelijkheid. Vier aspecten acht ik vernieuwend 
aan esthetisch leiderschap, namelijk: a) het expliciet 
en inclusief kijken naar en handelen vanuit het totaal 
van fields of flow met al zijn lagen en velden, waar-
bij het esthetische domein anders, maar net zo van 
belang is als dat van ondernemend management en 
beheer; b) het vermogen om kritisch esthetisch te 
oordelen, zonder beslissingen te nemen of het over 
te willen nemen van de ander, c) continu werken aan 
de constructieve relaties en verbindingen tússen de 
diverse velden en domeinen om het kruisbestuiven 
tussen de domeinen te vergemakkelijken; en d) blij-
ven (onder)zoeken van de goede en juiste beslissin-
gen, die kunnen leiden naar harmonie, schoonheid, 
duurzaamheid en  efficiëntie.
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5.2  Opkomen, (over)leven en 
sterven van kunstwerelden

In deze paragraaf duid ik een tweede theoretisch 
perspectief op commerciële esthetiek, namelijk 
levendige kunstwerelden (Art Worlds) door de soci-
oloog Becker (1982/2008). Vervolgens licht ik drie 
concepten toe: a) conventies en support, b) repu-
tatie en esthetische kaders, en c) (over)leven als 
 kunstwereld.

Levendige kunstwerelden

Becker (1982/2008) kijkt vanuit een sociologisch 
perspectief naar de ontwikkeling van kunst werelden: 
van opkomst en ondergang tot transformatie en 
vernieuwing.130 Waar De Monthoux (2004, 2007) 
over voorwaarden schrijft die leiden naar een lang-
durige, succesvolle onderneming of fields of flow, 
geeft Becker aan dat de duurzaamheid en succes 
van een kunstwereld sterk kan wisselen.131 Zolang 
de betrokken mensen geloven in hun kunstwereld 
en hun kwaliteiten inzetten om hun kunst(wereld) 
levend te houden, is deze succesvol. Een kunstwe-
reld bestaat uit een coöperatief netwerk van alle 
betrokkenen: van leveranciers, uitvoerders, dealers, 
smaakmakers, critici, publiek tot een of meerdere 
kunstenaars. De kunstenaar is dus een van de vele 
subgroepen in een kunstwereld. Via gezamenlijke 
activiteiten, kennis, een constellatie van afspraken 
(body of conventions) en relatienetwerken wordt de 
kunst gemaakt en onderhouden. Zo lang het geza-
menlijke er is en de kunstenaar – wiens reputatie 
continu op het spel staat – zich geholpen voelt door 
het kunstnetwerk (support), bestaat de kunstwereld. 
Een kunstwerk is een product van álle mensen die 
samenwerken in die specifieke kunstwereld. Iedere 
betrokkene, naast en om de kunstenaar, draagt dus 

bij aan het (over)leven van een kunstwereld. Becker 
concludeert dat kunst voort komt uit collectief han-
delen en dus een sociaal proces is.

Kunst maken is kiezen. Vanaf het idee in het 
hoofd van een kunstenaar tot en met het uitein-
delijke, concrete en geopenbaard kunstwerk, ligt 
een weg van duizenden keuzemogelijkheden en 
verschillende uitkomsten. Becker kijkt goed wie nu 
wat met wie doet en wat beslist in een kunstwereld. 
De meeste beslissingen worden niet eens door de 
kunstenaar genomen, maar door alle actoren uit 
het hele systeem die hun bijdrage leveren aan het 
produceren, distribueren en tentoonstellen van de 
kunst. Door wat ze zeggen of doen hebben alle 
betrokkenen invloed op het eindresultaat. Kunst 
maken is daarmee ook het kunnen omgaan met 
subjectieve kritieken en oordelen, want er zijn geen 
heldere, objectieve criteria die een object of voor-
stelling tot kunst kunnen verheffen. (Becker, 2008) 
Het oordelen over de kunst vindt plaats in het sys-
teem van betrokkenen, dat zelf zorgt dat criticas-
ters, kunstfilosofen of ervaren mensen oordelen of 
en waarom ze iets wel of niet kunst of iemand wel of 
geen kunstenaar vinden. De erkenning van de predi-
caten kunst en kunstenaar is belangrijk omdat je dan 
als kunstenaar bij het systeem hoort en daardoor 
gemakkelijk(er) toegang kunt krijgen tot het onder-
steunende systeem van de kunstwereld. Sommige 
kunstenaars stappen hier juist uit om iets nieuws te 
creëren, wat hen niet lukt wanneer ze in de bestaande 
kunstwereld blijven. Vervolgens ontstaat een nieuw 
(support)systeem om de vernieuwde kunstenaar, of 
gaan bestaande kunstwerelden zich aanpassen om 
de outlaw weer te omarmen. Zowel het gewicht als 
de relativering van alle oordelen bepalen het verloop 
van een kunstwereld. Uit afwijzing kan de kracht tot 
vernieuwing ontstaan, of niet. Dit maakt een kunst-
wereld bijzonder kwetsbaar.
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Kunstwerelden kennen geen grenzen, vaste 
posities, toegangspoorten, hokjesdenken of vaste 
organisatievormen. (Becker, 2008) Alle (in)direct 
betrokken mensen trekken zelf de lijn tussen de 
binnen- en buitenwereld, kunst of geen kunst. De 
grenzen van het systeem zijn daarmee  discutabel 
en subjectief. Een kunstwereld kan gemakkelijk 
ontstaan rondom een kunstenaar, een groepje 
kunstenaars, een kunstzinnige familie, een dorp 
of een thema. Met voldoende politieke, economi-
sche en organisatorische autonomie kan men een 
kunstwereld organiseren. In een complex en coö-
peratief netwerk van groepen samenwerkende en 
ondersteunende mensen, ontwikkelt de kunst. Van 
mensen die verf maken tot de staat met haar belas-
tingvoordelen. Het produceren van kunst vraagt dus 
om gedetailleerde samenwerking. Als het goed gaat 
komen alle lijntjes bij elkaar en ontstaat de kunst.

Conventies zijn sociaal geconstrueerde ervarings-
afspraken die leiden tot standaarden, werkafspraken 
en betekenisgeving, ook al laat het nog ruimte over 
voor persoonlijke interpretaties. Een kunstwereld 
heeft mensen, middelen en methoden nodig om alle 
processen efficiënt en effectief, vakkundig en met 
hoge kwaliteit te organiseren. De mensen die ver-
antwoordelijk zijn voor de middelenpoule (de tech-
nische managers zoals De Monthoux (2004) deze 
noemt) hebben veel invloed, aldus Becker (2008). 
Beperkingen in middelen kunnen voor problemen 
en creatieve oplossingen zorgen: “Use it all up, then 
buy some more, and if you don’t have any money, steal 
it!” adviseert Becker. (2008, p. 75) De kunstenaar wil 
zo min mogelijk last hebben van beperkingen om te 
focussen op het esthetisch effect en zijn reputatie.

Reputatie ontstaat wanneer kunst tentoon gesteld 
of gedistribueerd wordt. Goede intermediairs, 
beschermheren of galeriehouders hebben invloed 
op de wijze waarop kunst naar buiten komt. Zij zijn 

smaakmakers die selecteren, oordelen en de waarde 
bepalen. Het oordeel zorgt dat je erbij hoort, of niet. 
Oordelen vindt plaats binnen een artistiek of esthe-
tisch kader, een verdedigbaar esthetisch systeem, 
opgesteld door kunstzinnige filosofen (aesthetici-
ans), aldus Becker (2008). Critici, bewonderaars en 
kunstenaars zijn ook smaakmakers. Het vormen 
van een oordeel is weer een conventie in een kunst-
wereld. Een esthetisch kader helpt bij het oordelen, 
kiezen en onderbouwen. Ook als de kunstenaar 
afwijkt. Het lijkt een relatief betrouwbaar, theore-
tische rationale voor het evalueren van een kunst-
werk, alhoewel de argumenten ook vaak tijdelijk zijn. 
Tenslotte ontwikkelt en vernieuwt een kunstsysteem 
zich continu. De spanning tussen conservatisme en 
vernieuwing zit via dit esthetisch kader in het DNA 
van een kunstwereld. Oordelaars en critici worden 
door anderen in de kunstwereld in die rol erkend, 
omdat ze meer weten en het goed kunnen vertellen. 
Ze hebben invloed voor zolang het duurt, binnen 
een gegeven tijd, situatie en omstandigheden.

Becker vraagt zich af wanneer een kunstwerk echt 
is en je nog de naam van de kunstenaar eraan mag 
verbinden? Want veel origineel werk wordt aange-
past (editing). Iedere betrokkene in een kunstwereld 
kan met zijn keuzen het karakter van een kunstwerk 
veranderen. (2008, p. 194) De keuzen van de kunste-
naar doen er écht toe, omdat zijn reputatie gemaakt 
of gebroken wordt. Echter, het er wel en niet bij horen 
ligt niet zozeer aan het kunstwerk en de artistieke 
beslissingen van de kunstenaar, maar in het vermo-
gen van een kunstwereld om het werk en de maker te 
accepteren binnen de grenzen van acceptabele kunst 
en esthetisch standaarden. (2008, p. 227)

Een kunstwereld, met haar eigen support, is een 
continu veranderend systeem, soms revolutionair, 
soms langzaam. Alleen door een bestaand coöpe-
ratief netwerk te veroveren of een nieuw netwerk te 
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ontwikkelen, kan kunst overleven. Langdurig over-
leven en uniciteit kenmerken grote kunst. Een artis-
tieke revolutie verandert alles (sociale structuur, 
coöperatieve netwerk, conventionele taal, support, 
publiek, distributie, smaak) en zorgt voor nieuwe 
conventies. Zo’n revolutie is in feite een sociaal 
morele aanval. Als het een innovator niet lukt om 
voldoende mensen, support en coöperatieve activi-
teiten regelmatig te organiseren, dan sterft het initi-
atief. Een lot wat voor de meeste innovaties opgaat. 
Veel kunstwerelden zijn niet voor eeuwig: ze gaan 
verloren of dood, of veranderen van karakter door 
vermenging met andere initiatieven of conventies. 
Reputaties worden gemaakt en gebroken in sociale 
systemen. Duurzame reputatie betreft alleen kunst 
met een goede reputatie, een universele kwaliteit, 
een brede consensus bij een brede groep mensen 
gedurende een lange tijd: “[…] to appeal to com-
mon sense and collective experience, to what everone 
knows.” (Becker, 2008, p. 365) Kunst is Genesis, 
een bijna organisch proces van in- en uit bewegen, 
(over)leven en sterven, aanpassen of stoppen. Uit 
afwijzing kan de kracht tot vernieuwing ontstaan, of 
niet. Dit maakt een kunstwereld bijzonder kwets-
baar. Duurzame reputatie is slechts enkelen gege-
ven. De visie van Becker (2008) is samengevat in 
Figuur 12. In het volgende deel ga ik nader in op drie 
concepten van Becker (2008) die relevant zijn voor 
dit onderzoek: a) conventies en support, b) repu-
tatie en esthetische kaders, en c) (over)leven als 
kunstwereld. 

Conventies en support

Een kunstwereld bestaat uit een constellatie of samen-
hang (body) van conventies: sociaal geconstrueerde 
ervaringsafspraken die leiden tot standaarden, zoals 

normen, regels, methoden,  technieken, gewoon-
tes of manieren van samenwerken. De zo-doen- 
wij-dit-hier-afspraken. Vervolgens heeft iedere 
gebruiker weer zijn eigen interpretaties en 
gebruik van de conventies, zodat het geheel weer 
fluïde wordt.
Om samen te werken hebben mensen een set aan 
afspraken en criteria nodig om beslissingen en acti-
viteiten in elkaar te laten passen, zodat het geplande 
kunstwerk er ook goed uit komt, aldus Becker 
(2008). Bij het produceren van een opera of het 
opvoeren van een concert werkt men met specifieke 
afspraken over melodie, harmonie, ritme, vorm, et 
cetera. Conventies refereren aan een gemeenschap-
pelijk manier van betekenisgeving en maken collec-
tieve acties in principe eenvoudiger en efficiënter. 
Conventies kunnen zorgen voor het gebruik van 
minder tijd, geld, energie en middelen. Collectieve 
acties leiden tot conventies en andersom. De kun-
stenaar werkt in het centrum van dit netwerk van 
 samenwerkende mensen. Het produceren van de 
kunstwerken vraagt om gedetailleerde samenwer-
king tussen de kunstenaar en gespecialiseerd perso-
neel. Als het goed gaat en iedereen werkt conform 
de afgesproken conventies, komen alle samenwerk-
lijnen van alle betrokkenen op het juiste moment en 
plaats bij elkaar, waardoor het bedachte kunstwerk 
ontstaat. In kleine netwerken is de samenwerking 
simpel, vlot en kan het ondersteuningssysteem 
gemakkelijk elkaars werk en conventies overnemen. 
In grotere netwerken ontstaan vaker specialisaties 
met eigen standaarden en belangen, waardoor de 
kans op een esthetisch of professioneel belangen-
conflict toeneemt. Het produceren van een grote 
film draagt de potentie van vele conflicten in zich. 
Kunstenaars sluiten meestal aan bij conventies of 
begrenzingen, dat wat mogelijk of toegankelijk is, 
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bijvoorbeeld het beschikbare materiaal of de hoogte 
van de deur van een museum die de maat van een 
kunstwerk bepaalt. Conventies bepalen en begrenzen 
het soort materiaal en het soort materiaal bepaalt de 
conventies. Een artistiek body of conventions of verza-
meling van ervaringen en kennis, bepalen de buiten-
grenzen van een kunstwereld als ook het publiek en 
de bewonderaars. Serieus publiek en de inner circle 
kent de conventies van de kunst en reageert hierop. 
Zeker wanneer ze het gevoel hebben dat er wordt 
afgeweken of dat ze gemanipuleerd worden. Bij inno-
vaties heeft het publiek de keuze wel of niet mee te 
gaan. “Every art work creates a world in some respects 
unique, a combination of vast amounts of conventional 
materials with some that are innovative. Without the 
first, it becomes unintelligible, without the second, it 
becomes boring.” (Becker, 2008, p. 63)

Reputatie en esthetische kaders

Een kunstwereld bestaat bij de reputatie van zijn 
kunst of kunstenaar, aldus Becker (2008). Het is 
de kunstwereld, en niet de individuele kunstenaar, 
die kunst en reputatie produceert. Door collectieve, 
coöperatieve activiteiten van de kunstwerelden 
– mensen die met de kunst werken en het publiek 
dat reageert – ontstaat consensus over het maken 
of breken van de reputatie van getalenteerde kun-
stenaars. Alles en iedereen in en buiten het systeem 
draagt bij, kan een mening vormen en oordelen. Zo 
ontwikkelen kunstcritici theorieën en criteria tussen 
good and great. Duurzame reputatie – bijvoorbeeld 
van schilderijen van oude meesters – is meestal 
voor een lange tijd, een breed publiek en met een 
bijna universele kwaliteit. Niet alleen omdat mensen 
denken dat ze extreem goed zijn – want de menin-
gen wisselen wel – maar ook omdat ze historisch 
belangrijk zijn geworden. Dit belang behouden ze, 
zelfs wanneer smaak verandert.

Kunst moet naar buiten, om het publiek te laten 
genieten, smaakmakers te laten oordelen, artiesten 
zichtbaar te maken en geld en reputatie te verdienen. 
(Becker, 2008, p. 93) Gespecialiseerde intermediairs 
(dealer, galeriehouder, beschermheer, smaakmaker, 
overheid) zijn meestal efficiënt en bedrijfsmatig 
gedreven en hebben veel invloed op de kunstwereld 
en het grote publiek. Zij willen het messy art proces 
meer ordelijk laten verlopen en bepalen vaak de 
selectie van het werk dat geëxposeerd gaat worden. 
Intermediairs zijn de verbinding tussen kunst en 
geld, en tussen kunstenaar en publiek. Patronage is 
een oud beschermsysteem in de kunstwereld: rijke 
mensen, zoals Guggenheim, Rockefeller, Whitney 
of Kröller-Müller hebben met hun eigen musea veel 
invloed op de kunst en zijn weer de smaakmakers 
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Figuur 12 (Over)levende kunstwerelden, vrij naar 
Becker (2008, p. 131-132)
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voor anderen. Sommigen hebben veel invloed maar 
geen goede smaak, of leggen verantwoording af aan 
mensen zonder goede smaak maar wel met geld, 
aldus Becker. (2008, p. 105) Natuurlijk ontstaan 
naast de formele ook weer alternatieve distributie-
systemen, zoals de Salon des Refusés in Paris (rond 
1860) waar kunstwerken werden getoond die afge-
wezen waren door de echte Salon. Becker roemt 
vrijbuiters die naast de gevestigde orde innovatie 
nastreven. (2007, p. 97-99) Diverse smaakmakers 
beïnvloeden met hun oordelen de reputatie en prijs, 
zoals kunstfilosofen, kunstcritici, verzamelaars, 
dealers, kunstprofessionals, musea, impresario’s, 
bewonderaars (aficionados), ervaren kunstliefheb-
bers en culturele (internationale, winstbeogende) 
ondernemers en producenten. Als je als kunstenaar 
niet past in een erkend distributiesysteem, ben je 
of een mislukking, onbekend óf mogelijk een kiem 
van een nieuwe kunstwereld die de conventionele 
systemen nog niet aan kunnen. Verandering ont-
staat doordat kunstenaars eruit stappen, zelf iets 
nieuws opzetten of omdat succesvolle kunstenaars 
het bestaande systeem dwingen met niet passende 
kunst te werken.

Becker onderscheidt vier fasen en verantwoorde-
lijken in het proces van ontwikkelen en beoordelen 
van kunst: a) scheppen van een artistiek of esthetisch 
kader, een logisch georganiseerd, goed onderbouwd 
en filosofisch verdedigbaar esthetisch systeem of 
rationale (aestheticians, kunstfilosofen), b) komen 
tot een waardeoordeel (prijs) en daarmee reputatie 
van een uniek kunstwerk op basis van dit systeem 
(critici); c) bewonderen en kopen van kunst (distri-
buteurs en publiek) en d) meer of nieuw werk produ-
ceren (kunstenaar). (2008, p. 131-2) Per fase voegen 
de betrokkenen een oordeel toe in het proces van 
het ontwikkelen en vernieuwen van een kunstwe-
reld. Oordeelsvorming is in die zin een conventie in 

een kunstwereld. Een expliciet esthetisch systeem 
bundelt de collectieve activiteiten van participanten 
in een kunstwereld en helpt bij het beantwoorden 
van vragen, het onderbouwen van oordelen en de 
promotie van de mensen die in die kunstwereld wer-
ken, aldus Becker.132 Het esthetisch kader helpt dus 
bij de onderbouwing van een oordeel, ook wanneer 
de kunstenaar afwijkt. Het is een relatief betrouw-
bare rationale voor het evalueren of kopen van een 
kunstwerk. Een tijdelijk kader, omdat er niet altijd 
consensus is over het oordeel bij alle deelnemers 
van een kunstwereld en omdat innovatoren juist 
hun best doen het esthetisch kader aan te passen. 
Dus zo lang als het duurt, is het esthetisch kader 
richtinggevend. De spanning tussen conservatisme 
(het zo lang mogelijk behouden van afspraken) en 
vernieuwing zit via dit esthetisch kader in het DNA 
van een kunstwereld, aldus Becker (2008).

(Over)leven als kunstwereld

Becker vraagt zich af wat nu echte kunst is, of wie 
een echte kunstenaar is. De scheiding tussen het 
creëren van het originele werk en het werk aanpas-
sen (editen) is namelijk niet duidelijk. Het verschil 
tussen het maken en het veranderen van het werk 
en het toevoegen van de naam van de kunstenaar is 
discutabel, omdat alle actoren in een kunstwereld 
op hun wijze bijdragen aan het werk, aldus Becker 
(2008). Het komt in de praktijk vaak voor dat een 
ander, dan de kunstenaar, het werk aanpast. Een ver-
haal wordt nagekeken op punten en komma’s, maar 
ook op toon en inhoud en dus beïnvloedt de editor 
het karakter van het werk met zijn keuzen. Eenmaal 
aangepast is het origineel er niet meer. Iedereen die 
werkt in of betrokken is bij een kunstwereld heeft 
editing invloed en kan dus het karakter veranderen. 
(2008, p. 194) Alle keuzen vormen uiteindelijk het 
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kunstwerk. Kiezen is dus editen en editen is dus kie-
zen. Het is een kiezen uit een veel mogelijkheden 
vanaf het moment dat een idee ontstaat in het hoofd 
van de kunstenaar tot het moment dat het uiteinde-
lijke werk aan het publiek wordt getoond. Volgens 
Becker zijn de grenzen nog ruimer: het keuzeproces 
begint al “beyond the life of the works original maker” 
en het eindigt wanneer de kunstenaar het accepteert 
als “truly representing his or her spirit”. Het creatie-
proces is meer een evolutionair proces, een dialoog 
van kiezen tussen creatieve en editing momenten, 
zonder schijnbaar duidelijke grenzen. (2008, p. 204) 
De kunstwerelden belonen echter meestal alleen 
een paar mensen met de eerbare titel van kunste-
naar waarvan de keuzen er écht toe doen en gezien 
worden als kunstzinnig. Wier reputatie gemaakt of 
gebroken kan worden, door het al dan niet accepte-
ren van het kunstwerk. Becker spreekt over de com-
petente, geïntegreerde kunstenaar of professional, 
die in feite een kunstwereld leidt.133 (p. 232) Iemand 
die binnen en buiten de conventies en materialen 
kan spelen en weet hoe hij emotionele en artistieke 
effecten kan bereiken. Die vraagstukken kan oplos-
sen binnen een gedeelde traditie en het grote werk 
kan binnen halen. De generieke principes waarbin-
nen de kunstenaar kiest zijn soms moeilijk logisch 
te verwoorden. Waarvan gaat men dan uit? Wanneer 
men meerdere keren hoort dat een kunstwerk echt 
of mooi is, kan men destilleren wat de esthetische 
standaarden zijn. Becker (2008) noemt dit feno-
meen betrouwbare vaagheid (reliable vagueness) en 
verwijst naar Mead’s concept Taking the role of others 
(1934): in de aanwezigheid van de juiste stimuli doen 
mensen heel simpel wat ze geconditioneerd zijn te 
doen. (2008, p. 200) Kunstenaars nemen naast 
hun eigen impulsen ook de mogelijke respons van 
anderen en het effect op het publiek mee op de ver-
schillende acties die ze ondernemen. Ze handelen 

dus met de geanticipeerde reactie – emotioneel en 
cognitief – van anderen in gedachte. Want het wel of 
niet erbij horen is afhankelijk van het vermogen van 
een kunstwereld om het werk en de maker te (laten) 
accepteren. (2008, p. 227)

De meest belangrijke keuzen die een kunst-
werk beïnvloeden, aldus Becker (2008), gaan over 
zaken als leven of dood, bewaren of vernietigen, 
publiekelijk of in de opslag, overschilderen of origi-
neel laten. Zelfs al verbrandt men de boeken, het 
idee of de poëzie kan nog steeds doorleven in de 
hoofden van degene die het gelezen hebben. Als 
het idee levend blijft, overleeft het kunstwerk of de 
kunstwereld. Het (over)leven van kunstwerelden is 
een organisch proces: de ene sterft, een ander komt 
tot leven. De een leeft lang en de ander snel en kort. 
Overleven betekent dat de kunst in staat is het bij-
behorende ondersteuningssysteem met genoeg 
mensen weet te mobiliseren om de kunst in stand 
te houden. Alleen díe veranderingen overwinnen of 
overleven, die in staat zijn om een bestaand coö-
peratief netwerk met ondersteuning te veroveren of 
een nieuw netwerk ontwikkelen. Uniciteit, kwaliteit, 
reputatie en een organisatorische basis die het werk 
beschermt en behoudt, kenmerken grote en duur-
zame kunst. (2008, p. 350) Revolutionaire innova-
ties zijn bewuste veranderingen in de conventionele 
taal van de kunst die het samenwerken beïnvloe-
den. Ze vallen bestaande conventies aan met mani-
festen, kritische essays of esthetisch filosofische 
herformuleringen. De revolutie neemt meestal ook 
het hele ondersteuningssysteem, de distributie en 
het publiek over: het bestaande publiek moet maar 
leren anders te kijken of te luisteren. Nieuw werk 
kan men als onsmakelijk, barbaars of lelijk ervaren, 
afgezet tegen de traditionele esthetische conventies 
die men als natuurlijk, proper en moreel beschouwt. 
Revolutionaire veranderingen zijn herkenbaar als 
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de bestaande kunstwereld de veranderingen niet 
meer kan opnemen, belangrijke mensen hun posi-
ties verliezen en de mensen op een nieuwe manier 
moeten samenwerken. (2008, p. 309-11) Een nieuwe 
kunstwereld ontstaat wanneer het mensen bij elkaar 
brengt die nog nooit hebben samengewerkt om 
kunst te produceren en/of wanneer nieuwe conven-
ties worden gebruikt. Als het aanslaat, kan het zich 
snel verspreiden naar een groot publiek. Als het niet 
lukt voldoende mensen bij elkaar te brengen en coö-
peratieve activiteiten regelmatig te organiseren, dan 
sterft een kunstwereld als een gemiste kans. Een lot 
wat de meeste innovaties treft.

Reflecties op Becker

Dit tweede, meer sociologisch perspectief op com-
merciële esthetiek geeft een ander antwoord dan het 
eerste perspectief van De Monthoux et al. (2007) op 
de vraag: hoe kan men kunst of esthetiek succesvol 
laten werken? Becker (2008) beschrijft wat hij ziet en 
ervaart in diverse kunstwerelden. Hij probeert hier 
achteraf een rationale voor te vinden. In de epiloog 
(2008) geeft hij aan dat hij denkt vanuit mogelijkhe-
den, ontwikkelingen en realiteiten, en voorkeur heeft 
voor de term kunstwereld (art world: open, grenze-
loos, structuurloos, fluïde, beweeglijk, organisch) 
boven veld (art field: beperkt door regels en praktijken, 
veld voor krachten, macht en relaties). Een kunstwe-
reld is voor hem een natuurlijk, organisch proces van 
leven, veranderen en sterven. Becker benadrukt dat 
in een kunstwereld alle actoren invloed hebben op 
het resultaat, de reputatie en succes van een kunst-
wereld, door hun toegang tot (oneindig) veel moge-
lijkheden, hun beslissingen en uiteindelijk handelen. 
De beslissingen van de kunstenaar zijn natuurlijk van 
belang voor het artistieke proces, maar daarnaast 
bepalen nog veel meer factoren het succes van een 

kunstwereld, dat Becker duidt met duurzame reputa-
tie en voldoende en actieve supportsystemen om te 
(over)leven. Becker geeft geen garanties of stappen 
naar succes en geen criteria voor echte kunst. Want 
alles wordt bepaald en gecreëerd door de betrokke-
nen in een kunstwereld, zolang ze er zelf nog in gelo-
ven en zich er hard voor maken. Naast de artistieke 
beslissingen heeft een kunstwereld, mijns inziens, 
dus vooral aandacht te besteden aan de continu 
veranderende sociale, coöperatieve constructies. 
Zolang een (echte) kunstenaar of (echte) kunst een 
goed werkend ondersteuningssysteem, publiek en 
kritische critici aan zich weet te binden in collectieve 
acties, is er een kans om te overleven als kunstwe-
reld. Idem, zolang er continu reputatie en waarde 
wordt gecreëerd. Een goede kunstenaar is dus een 
geïntegreerde professional, die naast artistieke kwali-
teiten ook beschikt over voldoende technische, soci-
ale en conceptuele vaardigheden en zich makkelijk 
weet aan te passen aan de conventies van een kunst-
wereld. Een  insider.134 Becker stelt, mijns inziens, 
hoge eisen aan de echte kunstenaar, die minder met 
het artistieke van doen hebben. Eisen die men stelt 
aan iedere goede  professional.

Het echte, geplande kunstwerk ontstaat pas, 
wanneer al het handelen van alle actoren volgens 
een groot constellatie van conventies en afspraken 
op het juiste moment samenkomen, aldus Becker. 
Conventies die, mijns inziens, niet alleen inhoude-
lijke en artistieke zaken betreffen, maar ook sociale 
en relationele. Bijvoorbeeld afspraken over samen-
werken, overleggen, gezamenlijk beslissen, co-creë-
ren, feedback geven. Wanneer een kunstwereld ook 
nog eens continu beweegt en verandert, vraagt dit 
volgens mij een goed organiseervermogen, gecom-
bineerd met flexibiliteit, creativiteit, improvisatie en 
geduld, om met al die aanpassingen om te kunnen 
gaan. Iemand die ook in staat is het geheel en de 
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grote lijnen te zien, polariserende relaties weer vlot 
kan trekken, et cetera. Ligt dit creatief navigeren 
ook op het bord van de kunstenaar-als-professional? 
Becker laat zich hier niet expliciet over uit, in tegen-
stelling tot De Monthoux et al. met hun esthetisch 
leiderschap (2007). Dit vermogen om naar samen-
hang en geheel te kijken, lijkt, mijns inziens, wel een 
sleutel voor het (over)leven van een kunstwereld.

Becker beschrijft vier stappen en verantwoor-
delijken voor het ontwikkelen en beoordelen van 
kunst. Het begint allemaal met de kunstfilosofen 
of scheppers van een artistiek of esthetisch kader: 
een abstract, logisch en goed onderbouwd filoso-
fisch verdedigbaar esthetisch systeem. De basis 
waarvanuit vervolgens waarde en reputatie wordt 
bepaald (wel of niet goede kunst), bewonderaars 
gaan kopen en kunstenaars weer gaan produceren. 
(p. 131 – 132) Zo’n abstract esthetisch kader bun-
delt de collectieve activiteiten van alle participan-
ten in een kunstwereld, aldus Becker. Dit betekent, 
mijns inziens, dat dit abstract filosofisch esthetisch 
kader een praktische vertaalslag nodig heeft naar 
een body of conventions. Want duidelijke conven-
ties geven het handelen en organiseren richting en 
leiden naar een succesvolle productie van kunst. 
Vage, abstracte conventies zorgen voor nog meer 
persoonlijke interpretaties en variaties, met ver-
gelijkbare invloed op de productie en reputatie 
van het kunstwerk. Hoe geschiedt dan dit vertaal-
proces in een kunstwereld? Hoe vertaalt men een 
abstract filosofische visie in handelen, zodat alle 
betrokkenen – van support tot smaakmakers – ook 
kunnen aanvoelen en begrijpen wat het kader voor 
hen betekent? Becker laat zich er niet over uit hoe 
of wie dit doet. Is het ook een van de taken van de 
geïntegreerde kunstenaar-als-professional? Of laat 
Becker dit interpreteren over aan de eigenwijsheid 
van al die verschillende actoren? En wie vertaalt het 

esthetisch kader naar organiseren en leiden, vraag 
ik me af? Wie handelt bij dilemma’s of spanningen, 
bijvoorbeeld tussen innovatie en conservatie, of 
tussen artistieke, bedrijfsmatige en commerciële 
belangen? Of bij gedoe en tekortkomingen tussen 
de diverse sub-support-groepen? De Monthoux et 
al. (2007) scharen dit alles onder esthetisch lei-
derschap. Hierin lijken ze elkaar te vinden: sociale 
constructies als een kunstwereld of fields of flow 
leven langer, wanneer betrokkenen erin geloven 
(Becker, 2007) en/of plezier of  schwung hebben. 
(De Monthoux, 2004)

Tenslotte, Becker (2008) vindt dat er in 
(Amerikaanse) kunstwerelden (te) veel macht zit. 
Verzamelaars met een eigen museum of grote 
sponsoren van musea, de elite, hebben (te) veel 
invloed zonder garantie voor goede smaak. Zij heb-
ben er (financieel) belang bij dat hun kunst repu-
tatie behoudt of vergroot. Schiller (1795/2009) 
waarschuwt ons al voor een (te) elitaire culturele 
ontwikkeling, door de selectieve toegang en bezit 
van kunst door de elite in het Europa van zijn tijd. 
Becker heeft zorg over het mogelijk klassenverschil 
en de exclusie die kunnen ontstaan door macht in 
een elitaire kunstwereld. Kunstfilosofen en critici 
kunnen, mijns inziens, ook exclusie creëren. Door 
het ontwikkelen van een esthetisch (denk)kader 
bepalen zij welke kunstenaar binnen of buiten een 
kunstwereld vallen. Of welke actoren het abstract 
filosofisch kader wel of niet eigen kunnen maken en 
kunnen vertalen naar conventies. Sommige actoren 
kunnen, volgens mij, het gevoel krijgen dat ze er 
niet bij horen omdat ze gewoonweg het esthetisch 
kader niet begrijpen. De Monthoux (2004) introdu-
ceert nog een criticus-als-leermeester of bruggenbou-
wer tussen esthetisch kader en (nieuwe) kunst naar 
publiek en technici. Becker niet, die is niet bezig met 
rollen of functies. Hij spreekt over de genesis, het 
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(over)leven en sterven van kunstwerelden, als een 
heel natuurlijk proces. Duurzaam succes is, mijns 
inziens, vooral afhankelijk van a) het collectieve ver-
mogen om als wereld zich continu aan te passen of 
te spelen met interne en externe veranderingen en b) 
het integratievermogen van de kunstenaar-als-profes-
sional die zorgt voor artistieke focus en verbinding. 
Beckers visie gaat volgens mij op voor meerdere 
(professionele) werelden, en is niet alleen beperkt 
tot de kunstwereld.

5.3 In het handelen toont zich pas 
echt wijsheid; de casus geduid 
vanuit de literatuur

Terug naar de YF praktijk. In Hoofdstuk vier (cul-
turele esthetiek) hebben we gezien dat YF in staat 
is om op diverse momenten in de tijd nieuwe 
cross-overexperimenten te organiseren, die bijdra-
gen aan  schwung en anders kijken voor de betrok-
kenen (publiek, kunstenaars, organisatoren). De 
vier verhalen in dit hoofdstuk (commerciële esthe-
tiek), tonen dat YF als nieuwe kunstonderneming 
zichzelf heeft te organiseren om succesvol te zijn. 
Naast een aantal basisrollen die al bijna natuurlijk 
ontstaan (kunstenaar, criticus, publiek, technici; 
De Monthoux, 2004, zie Hoofdstuk vier), heeft YF 
ook een vorm van organiseren, integreren en leiden 
nodig om het YF gedachtegoed te vertalen naar de 
nieuwe praktijk in Leidschendam. (De Monthoux et 
al., 2007) Ook wordt duidelijk dat YF als kunstwe-
reld alleen succesvol kan zijn, wanneer het in staat is 
een goed werkend ondersteuningssysteem, publiek, 
smaakmakers en critici aan zich te binden in col-
lectieve acties. (Becker, 2008) Door publiekelijk te 
gaan – de poorten te openen voor groot en nieuw 

publiek – doet YF mee aan het spel van culturele en 
commerciële esthetiek. De vraag is: hoe ontwikkelt 
YF zich van een bevlogen groep mensen met een 
eigen gedachtegoed tot een esthetische cross-over-
organisatie?

Duiding YF denktank, haar F-line en andere 
organisatiedemonen (Vignet 10)

Rode draad in dit verhaal is de transitie van de YF 
denktank: door het starten met activiteiten in de 
nieuwe locatie in Leidschendam wordt YF een 
kunstonderneming en verandert daarmee ook de 
identiteit van de denktank. Naast het vrije filoso-
feren dat het overleg in de denktank al jaren ken-
merkt, ligt de vraag op tafel of de leden als critici 
de YF evenementen kritisch willen beoordelen en 
als scheppende geesten actief willen bijdragen aan 
het ontwikkelen van nieuwe YF experimenten. Het 
belang van concreet ontwikkelen en beoordelen 
van typisch YF experimenten is hoog: het bepaalt 
de richting, reputatie en geloofwaardigheid van 
YF. De meerdere rollen van de denktank zorgen 
voor spanningen tussen vrijheid en concreetheid 
en tussen esthetiek en commercie. Het verhaal is 
genoemd naar het grote kunstwerk The F-line and 
other demons (Erik Van der Grijn, 1996) dat naast de 
overlegtafel in Woudrichem hangt, als een actant in 
de overleggen. Het werkt duidt de angsten, demo-
nen en twijfels van de kunstenaar die in New York 
een nieuw bestaan wil opbouwen; emoties die ver-
gelijkbaar lijken bij het ontwikkelen van een nieuw 
YF bestaan in Leidschendam.

Voor het duiden van dit verhaal maak ik gebruik 
van drie concepten a) esthetische kaders en oordelen 
(Becker, 2008), b) esthetisch triadisch  leiderschap 
en c) de ondernemer en artepreneur. (beiden De 
Monthoux et al., 2007)
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Esthetisch kaders en oordelen

Vanaf het begin van de casus is duidelijk dat de 
denktank naast haar rol als vrije denker ook de rol 
krijgt van de smaakmakende criticus en ontwikke-
laar. (De Monthoux, 2004; Becker, 2008) Na de 
start van YF Leidschendam heeft de denktank twee 
vaste agendapunten, namelijk “Het evalueren van 
de activiteiten en te onderzoeken hoe het past bij het 
YF gedachtegoed” en “Het komen tot een invulling 
van de workshops” (voor dit laatste, zie Vignet 11). 
Het evalueren en oordelen wordt een conventie in 
de denktank (“Als er iets geweest is, met de voet op 
tafel over nadenken, wat vonden we ervan, hoe past 
het bij het YF gedachtegoed?”) De eerste vraag in dit 
verhaal is dan ook: “Hoe heb je de opening ervaren?” 
Een uitnodiging om de praktijk te toetsen aan het YF 
gedachtegoed of esthetisch kader waarover Becker 
(2008) spreekt: een logisch georganiseerd en filoso-
fisch verdedigbaar esthetisch systeem, ontwikkeld 
door kunstfilosofen (aestheticians), door critici toe-
pasbaar op een specifiek kunstwerk om te komen 
tot een waardeoordeel. In de denktank refereert 
men regelmatig en met een zeker gemak aan het YF 
gedachtegoed, alsof het een concreet en verdedig-
baar systeem is. (“Is dit des YF?”; “Hoe past het expe-
riment bij het YF gedachtegoed?”). Volgens mij is YF 
gedachtegoed niet zo concreet, logisch en verde-
digbaar zoals Becker het voorstelt. Het YF gedach-
tegoed is gebaseerd op het boek Perspectieven van 
Van der Velde (2011) en de vele gesprekken in de 
denktank. Het lijkt het resultaat van een collectief 
denken, maar in de denktank verschillen de indivi-
duele interpretaties sterk. Drie voorbeelden over 
verschil. De kunstenaar Ger raakt geïrriteerd wan-
neer het gesprek gaat over het wel of niet inhoude-
lijk overbrengen of cross-overen vanuit de kunst (een 
expositie) naar een sociale context of klantorganisa-

tie (“Dat is niet zo! Dat is hinein interpreteren!”). Of 
Menna die constateert dat de denktank nog nooit 
zo uiteenlopend verschillend van mening is geweest 
over de inrichting van een expositie (“Normaal 
gesproken zitten we veel dichter bij elkaar”). Of wan-
neer in de denktank geoordeeld wordt of het eerste 
YF experiment ook succesvol is: de een wil weten 
of het experiment commercieel haalbaar is (“geld 
opbrengt”), de ander spreekt liever over de “waarde” 
van een experiment, de derde persoon ziet “het 
terugkomen van publiek” als succesfactor en de 
vierde vraagt zich af of het publiek een “museum dan 
wel een cross-overgevoel” heeft meegekregen.

Het is duidelijk uit de verhalen dat het esthe-
tisch kader van YF niet eenduidig toepasbaar of 
verdedigbaar is en in dit stadium nog volop in ont-
wikkeling is.135 In de denktank is het (onder)zoeken 
en aanpassen van het YF gedachtegoed nog aan de 
orde van de dag. Nu er concrete evenementen zijn 
kan er pas getoetst en geoordeeld worden. Zonder 
concreet handelen blijft het bij filosoferen. Twee 
voorbeelden. De enigszins chaotische dialoog in 
de denktank over de workshop ‘Verandering binnen 
de regels’ leidt tot de conclusie dat “het veranderen 
ván de regels” eigenlijk beter past bij het esthe-
tisch kader van YF. De pittige dialoog over YF en 
cross-overen leidt tot de conclusie dat het “omarmen 
van diversiteit” en het “publiek dwingen tot kijken 
en voeren van een dialoog” sociale relevantie heeft 
en en daarom past in het esthetisch kader van YF, 
aldus de critici in de denktank.

Becker spreekt over een open kunstwereld 
waarin een netwerk van smaakmakers (kunstfilo-
sofen, aestheticians, critici) een esthetisch kader 
ontwikkelen. In de casus vindt het collectief ontwik-
kelen, toetsen, oordelen van evenementen plaats op 
een paar vierkante meters, namelijk aan de maan-
delijks tafel van de denktank, onder toeziend oog 
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van Van der Grijns F-line en demonen. De denktank 
is haar eigen criticus geworden, een min of meer 
gesloten systeem met weinig kritische invloed van 
buitenaf. Dit is, mijns inziens, vergelijkbaar met de 
kenmerken van een kunstwereld. (Becker, 2008) 
Daarbij bestaat de denktank uit twee subgroepen: 
degenen die expliciet niet meedoen met het uit-
voeren van activiteiten en degenen die (soms) wel 
uitvoeren. Dit betekent dat de ene helft de andere 
helft kritiek geeft. Dit ligt soms gevoelig. Wanneer 
bijvoorbeeld de een “het niveau van de YF activitei-
ten nog niet goed genoeg vindt” leidt dit tot irritaties 
bij de ander, die het heeft uitgevoerd. Het proces 
van esthetische kaders ontwikkelen, oordelen en 
 produceren vraagt om het vermogen om construc-
tief om te gaan met het geven, ontvangen en ver-
werken van kritiek op elkaar. Een complex proces, 
dat bij YF ook tot verwarring kan leiden (“De denk-
tank gooit alles en te veel op één hoop tegelijk. Ik wil 
juist alles even uit elkaar houden!”) Sociale proces-
sen en groepsdynamische vaardigheden waar noch 
Becker (2008) of De Monthoux (2004, 2007) in dit 
verband over spreken.

Esthetisch leiderschap (en de spanning tussen 
commercie, organisatie en esthetiek)

De esthetische leider heeft het vermogen om te spe-
len met de drie velden (ondernemend management, 
beheer en esthetiek) waardoor meer dynamiek, flow 
en harmonie ontstaat binnen en tussen die velden. 
Deze leider kan een vastzittende dyade omzetten in 
een dynamische triade, waardoor speeldrift (Eros), 
efficiëntie (Apollo) en winstgevendheid (Dionysos) 
kunnen samenvloeien. De Monthoux et al. (2007) 
introduceren Eros als de primus inter pares van de 
drie velden. In hoeverre is esthetisch leiderschap 
ook terug te zien in de casus YF?

In dit verhaal is er regelmatig sprake van span-
ningen en dilemma’s in de denktank. Tussen spelen 
en structuur en tussen esthetische, commerciële en 
organisatorische zaken bij YF Leidschendam. Met 
name tussen de twee initiatoren zijn veel verschil-
len. Regelmatig komt er een interventie van een 
derde persoon, veelal vanuit humor en wijsheid, 
waardoor de spanning afneemt. Ik geef vier verschil-
lende voorbeelden waarbij een spannende dyade 
zich ontwikkelt tot ruimte,  schwung, humor en/of 
tijdelijk een dynamische triade.

De opening is een voorbeeldige spanning tussen 
vrij denken (“lukraak”) versus structuur (“agenda 
volgen”) tussen de twee initiatoren (“De oorspron-
kelijke opzet en gedachte van vrijheid is nu natuurlijk 
helemaal weg!”). Een voorbeeld waarbij de efficiënte 
Apollo (Menna) met vaste agendapunten tegenover 
de ondernemende Dionysos (Jan) staat die zijn vrij-
heid voelt ingekapseld door de structuur, en dus 
protesteert. Een derde persoon (deze keer Jaap) 
 creëert ruimte met zijn humorvolle opmerking (“Ik 
heb al die jaren de vrijheid gevoeld om van de agenda 
af te wijken”) waardoor de spanning vermindert.

Een tweede voorbeeld is de spanning tussen 
Dionysos (Jan) die “minstens tien voorstellen heeft” 
om “het grote geld” binnen te halen en de gewetens-
volle Apollo (Menna). Jan ziet een kans om op korte 
termijn te scoren, wanneer iedereen in de denktank 
in hun eigen netwerk op zoek gaat naar sponsoren 
(“Die best 10.000 euro zouden over hebben om dit te 
ondersteunen”). Menna, geschokt om deze brutale 
vraag, is pertinent tegen (“Dit zou zij nóóit kunnen 
vragen aan de denktank!”) Commercie en (esth)
ethiek staan lijnrecht tegenover elkaar. Een felle dis-
cussie volgt: Menna wil juist meer nadruk leggen 
op inhoud en van daaruit verbinding met klanten 
creëren (“Waarvan je weet dat je mensen raakt”) en 
Jan wil op korte termijn meer inkomsten zien. Een 
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derde persoon (wederom Jaap) creëert ruimte met 
zijn pragmatische vraag (“Wie gaat nu wat doen?”), 
waardoor Menna met een grote grijns voorstelt haar 
rol en verantwoordelijkheid te delen (“Ik laat jullie 
de volgende keer inrichten. Dan kunnen jullie ook het 
verhaal vertellen.”) Met humor ontstaat tijdelijk weer 
ruimte, verbinding en harmonie.

Het derde voorbeeld toont, mijns inziens, de ver-
ruimende en verbindende kracht van Eros zoals De 
Monthoux et al. (2007) het ook bedoelen. Wanneer 
de vraag op tafel ligt hoe YF haar identiteit zou kun-
nen behouden nu er steeds meer nieuwe mensen 
mee gaan doen – de spanning tussen conservatisme 
en vernieuwing dat via het esthetische kader in het 
DNA zit van een kunstwereld (Becker, 2008) – rea-
geert Errit rustig als een kritische leermeester of 
Eros (“Door dat te doen wat je werkelijk wilt. Identiteit 
is niet te hebben. Dat wat je aan het doen bent en wer-
kelijk wil, moet je dan doen.”) Enige opportunistisch 
ondernemerschap (“Dan kan je dus ook de gewenste 
identiteit krijgen”) wordt door zowel een medelid 
(Jaap) als door Eros (Errit) rechtgezet (“Nee, je gaat 
een creatief proces in…”; “Als je je identiteit wilt behou-
den en een punt wilt zetten, dan zit je fout. Je krijgt 
hem alleen door iets wat je vindt dat gebeuren moet, 
door het daadwerkelijk te doen, en daardoor haal je 
het. Of niet.”) Errit oordeelt, denkt in mogelijkhe-
den en schept een esthetische ruimte waardoor de 
hele denktank stil valt (“Bijna te vervangen door een 
kunstwerk”). Wederom verdwijnt tijdelijk de span-
ning tussen commercie en organiseren door een 
esthetische (Eros) interventie en ontstaat een posi-
tieve sfeer en flow.

Het laatste voorbeeld gaat over een con-
tinu terugkerend wij-zij schisma: de mensen van 
de ideeën (denktank) versus de vrijwilligers in 
Leidschendam (“Die geen idee hebben hoe ze dat 
inhoudelijk moeten invullen”). Caroline is tegen de 

polarisatie en probeert met een overbruggende 
interventie ruimte te creëren voor anders denken: 
ze wijst vier personen aan die volgens haar de brug 
vormen tussen “wij en zij”. De discussies over wij en 
zij (“van onderaf” versus “van bovenaf”) blijven aan-
houden. Na een overstijgende, esthetische inter-
ventie door Errit (“Ik denk dat jullie toch al te veel 
in de maakbare samenleving zitten: wat wij bedenken 
dat zal gebeuren…”) volgt een relatief lange stilte en 
daarna (tijdelijk) ruimte voor ontspanning, gelach 
en bezinning.

Esthetisch triadisch leiderschap – door De 
Monthoux et al. (2007) geïntroduceerd – is regel-
matig zichtbaar in diverse esthetische interventies 
in de denktank. Er lijkt meer sprake van tijdelijke 
dan van duurzame effecten. Er is niet sprake van 
één vaste esthetische leider, maar eerder van esthe-
tische interventies uitgevoerd door meerdere perso-
nen. Dit is, mijns inziens, ook passend bij een groep 
mensen die min of meer zelf-organiserend bijeen-
komen. Esthetisch leiderschap is in dit verhaal meer 
een groepsdynamische rol die wisselt per situatie 
en per persoon. Sommige personen lijken hiertoe 
meer in staat dan anderen. Met name Errit hanteert 
zuivere Eros-interventies, door zijn timing, rust, een-
voud, overstijgende wijsheid en ontbeeldende kri-
tiek. Hij oordeelt maar beslist niet, precies zoals De 
Monthoux et al. (2007) aangeven. De overgang van 
een spannende dyade naar een dynamische triade 
is zintuiglijk voelbaar ( felt sense) in de ruimte bij en 
tussen de aanwezigen: lange stiltes, rustiger adem-
halen, ontspanning in het lichaam en frisse ener-
gie door het lachen. Zo ontstaat speelruimte voor 
anders kijken en denken. Mits een ieder in staat is 
zo’n Eros-interventie te horen, te verstaan en toe te 
laten. Het blijft voor mij echter spannend, hoe deze 
Eros-kwaliteiten zich ontwikkelen, zeker wanneer de 
commerciële druk binnen YF groter wordt.
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Ondernemer versus Artepreneur

De Monthoux (2012) beschrijft de ontwikkeling van 
de kunstenaar: van een artistieke, autonome excen-
triekeling, naar een kunstenaar-als-ondernemer en 
vervolgens een sociaal ondernemende kunstenaar. 
(artepreneur; p. 317) Een verschil in visie op het kun-
stenaarschap zorgt, mijns inziens, voor verschil-
lende beelden over ondernemen, organiseren en 
oordelen. Dit verhaal laat zien dat de leden van de 
YF denktank – en concreet de twee initiatoren – dui-
delijk niet op een lijn zitten als het gaat om kunste-
naarschap en organiseren. Dit leidt regelmatig tot 
spanningen en onduidelijke of tegenstrijdige beslis-
singen. De een (Jan) positioneert zichzelf steeds 
meer in een rol als de kunstenaar (verzamelaar) 
en ondernemer of bestuurder (“Wat is nou uit deze 
ervaring en reflectie gekomen dat wat we er commer-
cieel mee zouden kunnen? We hoeven alleen maar te 
bewijzen dat dat commercieel haalbaar is en dat het 
geld opbrengt, en wat daarvoor nodig is.”). De ander 
(Menna) ontwikkelt zich steeds meer als de sociale 
artepreneur. In hun taalgebruik hoort men direct de 
verschillen: de ondernemer spreekt over visie, geld, 
grote stappen, instituut en kunst. De artepreneur 
spreekt over waarden, singulariteit, ervaring, evene-
ment, esthetiek, kleinschalig en belangen van kun-
stenaars. Wat zijn de gevolgen voor de YF denktank 
of YF als kunstonderneming, wanneer het eigen 
esthetisch kader geen duidelijkheid geeft over het 
soort kunstenaarschap?

Duiding Broedplaats van scheppende geesten 
(Vignet 11)

De vraag ligt bij de denktank om een “typisch YF 
experiment” te bedenken voor bij de expositie van 
“Mister YF” (de kunstenaar). Het experiment moet 

“echt YF” zijn: artistiek, uniek, aanzetten tot anders 
denken. Een concretisering van het YF gedachte-
goed. Dit verhaal beschrijft het vallen en opstaan 
van het creatieve broed-proces in de denktank. 
Wanneer uiteindelijk een echt YF experiment is 
bedacht (Toen & Nu) is het de kunstenaar zelf, die 
er voor past. Voor het duiden van dit verhaal maakt 
ik gebruik van twee concepten: a) conventies en 
b) fields of flow en triadisch handelen.

Conventies

Wanneer men begint met organiseren zijn er nog 
weinig concrete afspraken over ‘zo doen we dit hier’. 
Deze ontstaan gaandeweg tijdens het produceren en 
veranderen regelmatig door ervaring, reflecties en 
persoonlijke interpretaties. Becker (2008) spreekt 
over een body of conventions: sociaal geconstrueerde 
ervaringsafspraken die leiden tot standaarden en 
betekenisgeving. Zeker wanneer een kunstonderne-
ming nieuw is, en zich uitbreidt, is het van belang 
een esthetisch kader en de afgeleide conventies te 
ontwikkelen, over te dragen en aan te passen, op 
basis van de concrete ervaringen. Dit verhaal laat 
zien hoe snel er al sprake is van conventies, en hoe 
fluïde deze zijn.

Een typische YF denktank conventie is dat Menna 
vlak voor aanvang een agenda stuurt, eventueel met 
stukken erbij, dat de agenda gevolgd wordt – waar-
van altijd afgeweken mag worden – en dat er geen 
notulen zijn. Een conventie is ook dat de denktank 
iedere laatste vrijdag van de maand plaats vindt in 
Woudrichem, op dezelfde plaats aan dezelfde tafel 
met de mensen die kunnen komen, om 19.30 uur 
begint en om 22 uur eindigt. Een conventie is dat Jan 
altijd de denktankbijeenkomst opent, (“Van harte 
welkom, wij hebben veel te melden”). De bijeenkomst 
eindigt altijd met een het is tijd, dus is het klaar-prin-
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cipe doordat de meeste deelnemers opstappen om 
22 uur, ongeacht of er een concreet voorstel op tafel 
ligt. Een conventie is dat YF experimenten en nieuwe 
vormen van dialoog-met-kunst aanbiedt aan publiek 
in plaats van standaard inleidingen (“Iets doen wat 
als idee dicht bij jezelf ligt […] Een echt YF ding.”) Een 
andere afspraak is dat een workshop eerst uitgepro-
beerd wordt, als een experiment en na beoordeling 
in de denktank de status kan krijgen van een artis-
tieke realiteit en in de etalage van de YF website komt 
onder programma-aanbod. Een andere afspraak is 
dat een YF evenement in de denktank wordt beoor-
deeld; over de wijze van oordelen is niets afgespro-
ken. Een andere afspraak of meer gewoonte is dat 
Menna meestal de acties oppakt die in de denktank 
ontstaan. Zij werkt bijvoorbeeld het concept Toen & 
Nu verder uit, benadert de kunstenaar en zet het 
concept op de website.

Zo op het eerste oog lijkt het erop dat YF al snel 
een veelzijdig body of conventies heeft. Allerlei soor-
ten conventies – groot, klein, concreet, vaag, bewust 
of vanzelfsprekend – voor verschillende activiteiten 
rondom het organiseren van een cross-overorganisa-
tie en het produceren van cross-overevenementen. 
Ook in dit verhaal is voor mij de vraag relevant of 
en hoe alle eindjes bij elkaar komen tot een harmo-
nieus geheel (kunstwerk). Op tijd, conform de spe-
cificaties, op de juiste plek, betaalbaar en van hoge 
artistieke kwaliteit. Draaiboeken per evenement 
en afsprakenlijstjes in de doetank moeten zorgen 
voor afstemming en eenheid, terwijl in de denk-
tank er veelal niets wordt vastgelegd. Wat gebeurt 
er  wanneer de actoren zich níet aan de collectieve, 
sociale afspraken houden? Wat betekent het dat 
YF juist het “veranderen van de regels” als conven-
tie en onderdeel ziet van het YF gedachtegoed (zie 
Vignet 10). Dit leidt tot spannende processen: van 
het afwijken van het draaiboek tijdens de Preview, of 

afwijken van de spelregels van een workshop (met 
de titel: veranderen binnen de regels; zie Vignet  7), 
tot het niet houden aan de standaard museum- 
conventies (zie Vignet 10). Wat betekent het voor YF 
wanneer het enerzijds een ondersteuningssysteem 
heeft dat draait op een set van heldere, eenduidige 
conventies en afspraken, én tegelijkertijd vanuit het 
eigen esthetisch kader de actoren juist aanmoedigt 
om de regels te veranderen?

Becker spreekt ook over het conventie-innovatie- 
paradigma: de spanning tussen het conservatisme 
en vernieuwing dat via het esthetische kader in het 
DNA zit van een kunstwereld. (Becker, 2008) Dit ver-
haal over het broedproces van scheppende geesten 
is een mooi voorbeeld van zo’n conventie-innovatie-
spanning. Het bedenken van een nieuw experiment 
bij de komende expositie staat al maanden op de 
agenda. Pas wanneer de expositie al begonnen is, 
vindt de eerste brainstorm plaats: in eerste instan-
tie oppert men om het bekende op te schalen 
(“Experimenten die al op de plank liggen”) of bekende 
werkvormen (lezing, symposium, inleiding) te orga-
niseren. Dit leidt echter niet tot iets nieuws. (“We 
kunnen altijd wel iets bedenken als wij een half uur 
ons kwaad maken. De vraag is hoe je tot iets struc-
tureel vernieuwends komt?”) De druk wordt ver-
hoogd, maar er komt niets nieuws uit. In een extra 
denktank bijeenkomst wordt de druk op presteren 
verder verhoogd (“Wat kunnen we doen? Het is tijd 
om concreet te worden!”) Pas bij het inbrengen van 
nieuwe informatie, zoals persoonlijke achtergrond 
informatie over de kunstenaar, ontstaat speelruimte 
en ontwikkelt zich het concept Toen & Nu. Een echt 
nieuw YF experiment, waarin iedereen zich kan vin-
den. Het uitwerken van het idee levert ook meteen 
nieuwe energie,  schwung, grapjes en ruimte in het 
overleg. Omdat ‘het klopt’. Menna wil het idee met-
een omzetten in organiseren. Echter, de (externe) 
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kunstenaar is heel duidelijk over dit YF experiment 
(“Definitely not”; “This only creates problems”). Hij 
wil alleen een paar meet-and-greets. De spanning 
tussen conservatisme en vernieuwing blijft.

Wat mij opvalt is hoe moeizaam het nieuwe 
tot stand komt in collectieve acties van een kunst-
wereld, en hoe makkelijk aan het oude wordt vast-
gehouden. Het verhaal lijkt een continu proces 
van tegenwerkende en meewerkende krachten, van 
verplichtingen en verwachtingen, van macht en 
onmacht (“De kunstenaar is ons nog wel wat verschul-
digd”; de kunstenaar weigert). De finale is zeker een 
krachtenspel tussen YF als opkomende kunstonder-
neming (zonder veel reputatie) en Mister YF met een 
internationale reputatie en prominente positie in de 
YF collectie. In dit Vignet wint het conservatisme. 
De demonen van de F-line van Van der Grijn, zitten 
ook in het YF systeem. De vrije denktank komt door 
haar zelf opgelegde opdracht in een spanning tus-
sen vrijheid en verplichting, tussen vernieuwing en 
conservatief, tussen er over filosoferen en er naar 
handelen, tussen individuele ideeën en idee vanuit 
het collectief. Opvallend is de zichtbare moeite om 
gezamenlijk een nieuw YF concept te ontwikkelen. 
Uit het schuren en zoeken komt uiteindelijk toch 
dan dat ene, unieke en artistieke voorstel. Soms 
werkt schuren productief, en soms blijven demonen 
en hun emoties blokkades of vertragers in het crea-
tieve proces. Dit verhaal toont dat één persoon – de 
kunstenaar van buitenaf – alles kan blokkeren in een 
collectief. 136 Toeval of niet?

Fields of flow en triadisch handelen

Het ontwikkelen van die dansende ster – wat YF 
beoogt – ontstaat, mijns inziens, in een complex 
krachtenveld met tegenwerkende en spelende 
krachten: fields of forces and flows. Esthetiek, com-

mercie en organisatie kunnen gezamenlijk een mooi 
triadisch veld vormen. Maar met het benoemen van 
de drie velden en de esthetische triade heb je vol-
gens mij nog niet direct flow te pakken. In dit verhaal 
maken we kennis met de weerbarstige dynamieken 
binnen de denktank van YF, met spanning tussen de 
conservatieve en vernieuwende krachten, met bot-
sende ego’s, macht en mogelijkheden. Vooralsnog 
lijkt er meer sprake van een krachtenveld, die Becker 
te beperkend vindt, dan een stromend veld, waar-
naar De Monthoux op zoek is. De drie velden bot-
sen meer dan dat ze stromen. Het energieniveau 
en de  schwung gaat op en neer. Het is zelfs een 
lange tour-de-force (drie denktank-sessies) om te 
komen tot een echt YF voorstel. Creativiteit kan je 
niet afdwingen onder tijdsdruk: “Art cannot  schwung 
on demand.” (De Monthoux, 2004, p. 34) En toch, 
op een gegeven momenter moet er ook creatief en 
vernieuwend gepresteerd worden. Een structureel 
dilemma binnen YF, zeker nu er een vaste planning 
van exposities is voor de komende twee jaar en per 
expositie nieuwe artistieke experimenten nodig zijn. 
Waar De Monthoux nog de gastcurator (van buiten 
de kunstonderneming) introduceert als een moge-
lijke dualistic go-between of triadische bemiddelaar 
tussen twee dualistische velden, kan de gast dus 
ook voor spanning zorgen.

Duiding Herijken en plaats bepalen van de 
doetank in Leidschendam (Vignet 12)

YF kan niet bestaan zonder goede ondersteuning in 
Leidschendam. Wat motiveert de mensen om vrij-
williger te zijn en te blijven bij YF Leidschendam? 
Wat hebben ze nodig om met plezier en in flow 
te blijven werken? Om de goede dingen ook goed 
te doen? Becker (2008) stelt dat een kunstwereld 
bestaat, zolang het in staat is de relaties met en in 
het ondersteuningssysteem goed te houden. Dat 
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dit niet vanzelfsprekend is, laat deze episode zien. 
Het blijkt van cruciaal belang om respect en ver-
trouwen te hebben en te uiten tussen alle betrok-
kenen. Over en weer zijn verwachtingen die niet 
worden uitgesproken, maar wel de stemming en 
het handelen beïnvloeden, zoals het opstappen van 
de penningmeester. De zorg is dat YF na een jaar 
meer een commercieel verhuurbedrijf is dan een 
cross-over instituut, en dat de huidige bemensing 
en supportorganisatie niet geëquipeerd is voor alle 
commerciële activiteiten. De thema’s die ik wil bena-
drukken met dit verhaal zijn: a) support, conventies 
en flow, en b) esthetisch leiderschap en (over)leven.

Support, ontwikkeling van conventies, flow

Met de stap naar Leidschendam, ontwikkelt YF 
zich van een min of meer gesloten systeem (in 
Woudrichem) naar een meer open systeem of net-
werk-organisatie. YF is vanaf het begin afhankelijk 
van de ondersteuning, relaties en netwerken van de 
lokale vrijwilligers, bijvoorbeeld om vrijwilligers te 
werven of deuren te openen bij de gemeente. De 
nieuwe samenwerking is van twee kanten wennen 
en vraagt om aanpassing en geduld: alles duurt veel 
langer dan YF gewend is in Woudrichem. Van het 
maken van een afspraak met de wethouder of de 
parochie, het bespreken van praktische zaken tot 
en met de besluitvorming. Het YF-in-Leidschendam-
veld is in ontwikkeling en er ontstaat al snel een 
bouillon van oude en nieuwe netwerken, allian-
ties en partnerships.137 (De Monthoux et al., 2007) 
Hierbinnen ontstaat ruimte voor de ontwikkeling 
van het esthetische veld met artistieke YF experi-
menten. Na een jaar is er echter nog steeds sprake 
van een becoming van dit esthetische veld, wat voor 
sommigen teleurstellend is (“De inhoudelijkheid van 
YF is nooit ingevuld”), en voor anderen hoopgevend 
(“Kijk wat er staat. Tel je zegeningen. En trek de cham-

pagne open!”) De vrijwilligers in Leidschendam vor-
men het fundament van de ondersteuning van YF. 
Al snel is duidelijk dat YF als kunstwereld alleen kan 
bestaan en overleven, zolang het in staat is de rela-
ties met en in het ondersteuningssysteem goed te 
houden. (Becker, 2008) Dit verhaal toont hoe pre-
cair deze relaties zijn, en hoe deze onzekerheden 
en gebrek aan flow – het extatische gevoel dat De 
Monthoux (2007) beschrijft – kunnen zorgen voor 
de tippingmomenten van stoppen of doorgaan als 
kunstonderneming.

Het produceren van een YF expositie of expe-
riment, van voorbereiding tot en met uitvoering, 
vraagt een set van duidelijke taken, afspraken en 
gewoontes (De Monthoux, 2007) of een body van 
conventies. (Becker, 2008) Ieder overleg, zo ook in 
dit verhaal, gaat over het uitwerken van afspraken en 
het ontwikkelen van de nodige conventies, bijvoor-
beeld voor het openstellen als trouwlocatie tot het 
zorgen voor goede toiletten. Naast de conventies 
is het vanaf het begin van belang om het speelveld 
gezamenlijk te definiëren en te werken aan condi-
ties, een helder doel, onmiddellijke feedback en een 
gezonde spanning tussen capaciteit, uitdaging en 
concentratie. (De Monthoux, 2007) Dit verhaal laat 
zien dat na een jaar nog onvoldoende duidelijkheid 
is in het supportsysteem als het gaat om die con-
dities, speelveld en eenduidig, gedragen doel. Wat 
leidt tot gebrek aan vertrouwen, motivatie en flow. 
De strategie is nog niet duidelijk (“Ga je voor inhou-
delijkheid of voor commercieel? […] Dan moet je een 
keuze maken en die keuze is nu níet gemaakt!”) en de 
middelen en bemensing schieten tekort (“We heb-
ben er de organisatie niet voor, dus dat werkt gewoon 
niet.”, “De bemensing is een groot probleem. De hui-
dige activiteiten en al het georganiseer er om heen zijn 
te zwaar voor de vaste vrijwilligers om er even bij te 
doen.”) Er is onduidelijkheid over de YF organisa-
tie in het ondersteuningsteam (“De link tussen het 
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inhoudelijke en het operationele, tussen de denktank 
en de doetank is niet duidelijk: wie doet wat, en wat 
kan je van iedereen verwachten?”) en ze missen rich-
ting en inspiratie (“Uit de denktank komt niet veel of 
een duidelijk doel dat mij voedt”), ondanks de soms 
mooie vergezichten (“Er is eerder gesproken over 
allerlei mooie dingen over educatie en cross-over met 
ondernemerschap. Inhoudelijk hebben we dat nooit 
ingevuld en ik heb er geen idee bij…”). De gedeelde 
conclusie in de doetank is “dat de mensen niet ver-
bonden zijn in eenzelfde doel”. En dat betrokkenen 
niet het YF verhaal zelfstandig en enthousiast kun-
nen doorvertellen. Iedereen zet zich heel hard in, 
maar dit Vignet toont dat wanneer het gevoel over-
heerst dat de gezamenlijke inzet niet leidt tot het 
produceren van het gewenste goede doel, er geen 
flow ontstaat. De vraag is: wie voelt zich verantwoor-
delijk voor de ontwikkeling van flow?

Door de nadruk op YF ín Leidschendam, 
wordt wel eens vergeten dat de vrijwilligers uit 
Leidschendam in eerste instantie betrokken zijn van-
uit hun zorg voor de locatie vanuit hun relatie met 
de parochie. De YF kunst en ambitie is een middel 
voor een hoger doel, namelijk de locatie weer een 
sociaalmaatschappelijke functie geven. Zij zorgen 
ervoor dat het gebouw en alle faciliteiten op orde 
zijn, onderhouden de afspraken met de medehuur-
ders en de gemeente en zorgen voor de commerci-
ele contracten. Ze zijn de technici in De Monthoux’s 
kunstonderneming (2004). Dit doen zij met veel 
toewijding, waarbij je je af kunt vragen waar deze 
mensen hun energie en motivatie vandaan halen, 
wanneer het niet duidelijk is waar YF Leidschendam 
naar toe gaat. De een krijgt energie van het organi-
seren van een kunstconcert, de ander van het rege-
len van praktische zaken. Maar is dit voldoende voor 
het goed houden van het ondersteuningssysteem, 

zoals Becker (2008) aangeeft, en daarmee voor het 
(over)leven van YF Leidschendam als kunstwereld?

Tenslotte heb je ook directe feedback nodig en 
een goede balans tussen kansen en capaciteit, zegt 
De Monthoux (2007). Ook deze condities ontbreken 
in dit verhaal bij het ondersteuningssysteem: er is 
gewoon te veel werk voor te weinig mensen. Er is 
geen tijd voor het geven van feedback, stil te staan 
bij wat er gebeurt en hoe iedereen erin zit. Daarnaast 
heb je, mijns inziens, ook vaardigheden nodig, om 
feedback te kunnen geven en ontvangen, en om te 
kunnen gaan met de diverse emoties. Luisteren naar 
elkaar en het geven van directe feedback lijkt niet een 
van beste kwaliteiten van deze groep: de gesprekken 
gaan over inhoud, conventies en commerciële zaken 
en niet over het onderlinge proces, samenwerking 
en emoties. Op proces niveau vindt weinig directe 
feedback plaats, wel indirect, bijvoorbeeld via een 
e-mail. Caroline vraagt in het overleg om emoties 
direct uit te spreken (“…En dicht bij je zelf te houden”; 
“Niet op die [heftige; CvdL] manier te reageren, want 
dan zitten we elkaar een beetje beroerd te maken”). 
Zij stelt een emotionele conventie voor: om in ieder 
geval met elkaar in gesprek te gaan over wat je dwars 
zit. Wanneer het overleg even later emotioneel esca-
leert en Menna zich nu duidelijk uitspreekt (“Mond 
dicht! Er gaat iets heel fundamenteels mis in dit 
groepsproces […] we moeten meer naar  onszelf kijken 
[…] dit groepsproces is een draak!”), wordt er einde-
lijk naar elkaar geluisterd. Menna onderstreept het 
belang van directe en constructieve feedback geven 
(“Misschien moeten we ruzie maken om weer ruimte 
te creëren voor dat wat eronder zit. Omdat we ook nog 
voelen dat het potentieel heeft”). Dit verhaal toont dat 
eerlijke en directe feedback uiteindelijk effect heeft, 
waardoor de bijeenkomst die negatief begon zelfs 
positief wordt afgerond (“We moeten elkaar blijven 
stimuleren, eigen dingen doen, maar wel passend in 
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het totale beeld. We gaan de dingen doen die we leuk 
vinden!”). De relatie met het supportsysteem is weer 
tijdelijk gerepareerd.

Esthetisch leiderschap en (over)leven

Esthetische leiders zijn in staat flow in het veld te 
organiseren met een transformerend effect, door 
zowel rationele als irrationele beslissingen te nemen, 
aldus De Monthoux. In dit overleg zijn er meerdere 
leiders. Formeel is Laurens, de penningmeester, 
voorzitter van het overleg. Op een ware Apolliaanse 
wijze zorgt hij voor financiële overzichten, con-
crete resultaten, structuur en controle en bescher-
ming van de groep vrijwilligers uit Leidschendam. 
Enerzijds houdt hij het creatieve veld in het werk-
overleg op afstand en gaan de werkoverleggen die 
hij voorzit over ‘secundaire zaken’ (organisatorisch, 
afspraken) en anderzijds maakt hij heel duidelijk dat 
juist deze artistieke inhoud ontbreekt in YF en dat 
YF te weinig tijd besteedt aan de primaire esthetisch 
cross-overactiviteiten. Becker (2008) geeft aan dat 
alle actoren met hun denken en handelen invloed 
hebben op het maakproces van de kunst, zo ook de 
supportgroep en de voorzitter met al hun beden-
kingen en prioriteiten. Wanneer de supportgroep 
concludeert dat het eindresultaat onvoldoende is, 
zijn ze zelf onderdeel van het geheel dat niet klopt, 
zou Becker concluderen. Wanneer Dionysos (Jan) 
op basis van het financieel overzicht optimistisch 
concludeert dat de financiële situatie “rooskleurig” 
is – en zelfs persoonlijk garandeert dat bij een tekort 
“daarin wordt voorzien”- vormen de twee traditionele 
velden waarnaar De Monthoux verwijst (Apollo en 
Dionysos) zichtbaar een dyadische spanning.

De keuze om de penningmeester voorzitter te 
maken van het overleg heeft invloed op de proces-
sen.Dit verhaal toont, dat wanneer Apollo leidt, er 

minder ruimte voor ondernemerschap, creativiteit 
en artisticiteit is. Dat wanneer Dionysos in het over-
leg vooral naar een positieve en plezierige toekomst 
wil kijken, de eerste vijftig minuten van het overleg 
gaan over praktische regelzaken en afspraken, zoals 
het aanbieden van YF als trouwlocatie. Wanneer het 
praktische is afgehandeld, gaat de ondernemende 
Dionysos op zoek naar kansen en korte-termijn 
oplossingen om zijn kunstonderneming te redden 
van een mogelijke ondergang. Er ontstaat echter 
pas een wending en meer eenheid in het werk-
overleg, na een aantal stevige groepsdynamische 
(Eros) interventies, zoals het kwetsbaar opstellen 
van Caroline en Menna. Door te oordelen, zonder 
beslissingen te nemen, toe te geven het niet meer 
weten en verbindingen te leggen (“We niet in staat 
zijn om met elkaar verbindingen te leggen die nodig 
zijn om het te laten werken.”). Het constateren dat 
de twee werelden niet bij elkaar komen (“de handen 
en het denken”) en de diepe zucht, creëert ruimte 
voor verbinding en transformatie, ook bij de vrijwil-
ligers uit Leidschendam (“We moeten eigen dingen 
blijven doen, maar wel passend in het totale beeld.”). 
Er komt weer flow, vitaliteit en motivatie in de hele 
groep. Het esthetisch leiderschap heeft gewerkt in 
deze situatie. De forces zijn omgezet in flows. En 
dat werkt, tijdelijk, als een vliegwiel. Kunstwerelden 
gaan over leven, dood en wederopstanding, aldus 
Becker (2008). Dit verhaal laat zien dat de scheiding 
tussen leven en dood als kunstwereld fragiel is. De 
noodzaak om te stoppen, die bij aanvang in de lucht 
hangt, is tijdelijk van tafel. De ondersteuners blijven 
nog even doen waarin ze goed zijn: support.

Duiding Collectieve strategiesessie (Vignet 13)

Voor het eerst in de geschiedenis van YF zijn de 
denktank en de doetank, in totaal dertien personen, 
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bij elkaar in een gezamenlijke strategiesessie om na 
te denken over de toekomst van YF. Het resultaat 
van de bijeenkomst is een lijst met tweeëndertig 
verbeterpunten op inhoud en proces. De vraag is 
echter of het collectieve doel nu meer eenduidig is 
en omarmd wordt door alle betrokkenen. En of alle 
acties van de verbeterlijst (inhoudelijk en proces-
matig) ook in de nabije toekomst worden opgepakt. 
Constructief is dat er een fysieke brug is gelegd tus-
sen het wij en zij (denk- en doetank) en dat de bij-
eenkomst werkt om de beeldvorming over en weer 
bij te stellen. Men constateert – in de gesprekken 
in de gemengde tweetallen – dat er veel overeen-
komsten zijn in het denken over (de toekomst van) 
YF die leiden tot het bedenken van gezamenlijke 
oplossingen. In dit nieuwe collectief worden wel de 
organisatorische spanningen van YF als kunston-
derneming geadresseerd: tussen commerciële en 
esthetische cross-overactiviteiten (“Wat leveren die 
evenementen nu op?”), tussen abstract denken en 
pragmatisch handelen (“Wat is nu het verhaal dat 
we kunnen vertellen?”) en het verschil in kennis tus-
sen de diverse mensen. De woorden overbruggen, 
verbinden en vertalen zijn regelmatig geuit, naast de 
uitspraak dat men zich zo alleen voelt in het geheel. 
De thema’s die ik in dit verhaal duidt, zijn: a) tria-
disch oordelen en handelen, b) esthetisch kader en 
handelen en c) kunstonderneming en reputatie.

Triadisch oordelen en handelen

In het esthetisch veld wordt het handelen en organi-
seren beïnvloed door reflecteren en esthetisch oor-
delen, aldus De Monthoux et al. (2007). Esthetisch 
leiderschap zorgt voor een veilige gastvrije ruimte 
zodat er spel en flow kan ontstaan. Omdat dat niet 
altijd gemakkelijk is van binnenuit, kan een gastcu-
rator als een meer neutrale, dualistische go-between 
bemiddelen tussen destructieve krachten en span-

nende (management)dyades. Hij kan als een Eros 
optreden en laveren tussen de ijsschotsen van de 
dyades en de reguliere organisatie. Dit lukt alleen 
wanneer de gast niet zelf terecht komt in die duale 
strijd of te veel op de stoel van de een of de ander gaat 
zitten. In dit verhaal probeert Caroline als een soort 
go-between of facilitator een veilige ruimte te facili-
teren voor het strategisch overleg. Ze heeft zorgvul-
dig alle betrokkenen van te voren gesproken, goed 
geluisterd en samen met Menna een programma 
gemaakt gebaseerd op veiligheid en vertrouwen. De 
agenda is een combinatie van commercie, esthetiek 
en organiseren. Daarbij willen ze ook aan de slag 
met de YF kunst en werkvorm waarmee YF ook met 
haar klanten werkt. Vanaf het begin echter interveni-
eren diverse deelnemers in het proces, om de “sense 
of urgency” bij allen te benadrukken, de werkwijze ter 
discussie te stellen (“We zitten niet voor het eerst bij 
elkaar…ik zou het zonde vinden van de tijd en energie 
van de mensen als we weer bij het punt nul gaan begin-
nen”) of een procesingreep te doen (“Ik zou eigenlijk 
willen beginnen met een dialoogrondje). Als facilita-
tor heb je het proces te volgen, dus laat Caroline 
het oorspronkelijke programma los (“Horende het 
rondje, dan is het ook nodig. We hebben daarin te 
geven en te nemen. En te respecteren”; “Dat hoor 
ik nu dan ook. Dat is het lastige. Hoe komen we nu 
gezamenlijk tot voortgang?”). Haar neutrale rol als 
facilitator verandert doordat ze ook als deelnemer 
haar ideeën inbrengt (“Het gaat hier om leidinggeven 
aan eigenwijze vrijwilligers. Waarom doen we niet wat 
we al hebben opgeschreven?”), waardoor er wrijving 
ontstaat bij een paar deelnemers. De dualistic go-be-
tween facilitator is door haar dubbelrol niet meer 
neutraal genoeg voor iedereen en ook onderdeel 
van het onderlinge ‘gedoe’. Is ze te veel op de stoel 
van de diverse voorzitters gaan zitten? Is ze subject 
geworden in de duale strijd? Fungeert zij als object 
waarop beide kampen hun ongenoegens kunnen 
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projecteren? Of spelen er nog andere zaken? Het 
overnemen of niet erkennen van de voorzittersrol 
is in ieder geval een herkenbaar patroon binnen YF, 
ook in andere overleggen, en zorgt regelmatig voor 
spanningen. Een patroon dat in een volgend over-
leg van de denktank wordt erkend (“Ze bereidt het 
voor en vanaf de eerste seconde gaan anderen er dwars 
doorheen.”) Gedeeltelijk dan, want zo’n opmerking 
leidt weer tot een welles-nietes-debat, wat ook weer 
een patroon is in de denktank.

Wat is de rol van macht in dergelijke triadische, 
complexe processen? Het valt op dat met name 
mannen invloed op het proces en de agenda willen, 
direct ingrijpen en elkaar daarin bijvallen (het wat), 
en dat de vrouwen de facilitator (Caroline) vaker 
ondersteunen bij het begeleiden van de groepsdy-
namische processen en spanningen (het hoe). De 
een (Menna) verdedigt de initiële aanpak en de 
ander (Chantal) helpt met noteren, samenvatten 
en de opdrachten pragmatisch maken. Opvallend 
is ook dat de twee leiders – de mensen die zeggen 
zich verantwoordelijk te voelen voor het geheel – 
zich in dit overleg minder uitspreken dan verwacht. 
Er lijkt onder (en boven) de tafel een machtsstrijd 
gaande – wie heeft het voor het zeggen, wie bepaalt 
de agenda, wie bepaalt de prioriteiten – die in feite al 
veel langer sluimert in de diverse YF overleggen. De 
machtsstrijd wordt in dit verhaal weer zichtbaar en 
expliciet uitgespeeld. Opvallend is ook dat dezelfde 
personen duidelijk hun behoeften uitspreken aan 
samenwerken, erkenning en respect voor onder-
linge verschillen.

Uiteindelijk wint Dionysos deze dyade tussen 
commercie en esthetische cross-overexperimenten: 
in het overleg gaat de meeste zorg en tijd naar het 
haalbaar en betaalbaar maken van de activiteiten 
(“Er is ruimte voor experimenten, maar alles moet 
geld opleveren”; “Er moeten natuurlijk maar een paar 
mensen zijn die bepalen hoe groot die ruimte is”). De 

creatieve, artistieke en cross-overactiviteiten wor-
den onder curatele gesteld door commercie. Het 
voorstel om incentives te geven aan de mensen die 
workshops leiden (de denkers), en niet aan de sup-
port vrijwilligers (de doeners), maakt de onderlinge 
verhoudingen en het schisma ook expliciet. De weg 
naar eenheid en ‘vertrouwen vanuit verschil’ lijkt 
moeizaam. Steeds explicieter staan individuen en 
groepjes mensen geïsoleerd op hun eigen eiland-
jes met hun eigen belangen, zorgen en demonen. 
Ik ben het eens met De Monthoux, dat een ver-
bindende kracht nodig is om vanuit de onderlinge 
verschillen het geheel (inhoud, vorm, proces) te 
laten stromen. Waar is in YF dan die verbindende 
Eros die het inclusief ‘en-en’-denken stimuleert om 
die beperkende dyade tussen commercie en esthe-
tiek te overstijgen? Een mooi voorbeeld is de eigen 
verbazing over dat YF niet eerder heeft bedacht om 
een eenvoudige verbinding te leggen tussen com-
merciële en cross-overactiviteiten, zoals het houden 
van een korte inleiding over de YF expositie tijdens 
een trouwerij of commerciële activiteit. (“Beetje gek 
dat we dat nog niet aan elkaar kunnen verbinden.”) 
Of waarom YF niet eerder een verbindende oplos-
sing zoekt in structuur en uitgangspunten waarbij 
de kunst leidend is (“De kern is dan wel de kunst: de 
kunst reikt het je aan”). Soms lijkt die dynamische 
triade van De Monthoux et al. (2007) zo dichtbij 
en is het nodig dat zo’n abstracte intentie letterlijk 
meer handen en voeten krijgt. De behoefte aan ver-
binding – tussen de diverse subgroepen en diverse 
belangen – is meerdere keren uitgesproken en geno-
teerd op het bord, zowel inhoudelijk, artistiek als 
relationeel. In het handelen, na deze bijeenkomst, 
zal pas echt de wijsheid en verbinding tonen, of niet.
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Esthetisch kader en handelen

Becker spreekt over smaakmakers, die het esthe-
tisch abstracte denken omzetten naar de praktijk: 
van kunstfilosofen die een esthetisch, onderbouwd 
en verdedigbaar kader maken, kunstcritici die dit 
toepassen om de waarde van de kunst in te schat-
ten, publiek dat kunst koopt, tot aan de kunstenaar 
die nieuw werkt maakt, binnen of buiten het kader. 
Zo gesteld klinkt het als een makkelijk, overdraag-
baar proces. Mogelijk werkt dit in een professionele 
kunstwereld ook zo, met geschoolde en ervaren 
mensen op hun vakgebied. In de casus YF hebben we 
te maken met ervaren professionals, die zich echter 
begeven in een nieuw domein, namelijk het organi-
seren van een kunstonderneming of -wereld. In het 
overleg is duidelijk dat het YF gedachtegoed of esthe-
tisch kader meer aardser moet worden gemaakt, om 
het te laten werken in deze nieuwe praktijk. Zodat 
iedereen er vanuit hun eigen rol ook concreet en 
meer zelfstandig mee kan werken. Het YF esthe-
tisch kader is nu te abstract verwoord en moeilijk te 
vertalen naar de praktijk en het publiek. Soms haakt 
publiek af op de term ‘YF gedachtegoed’ of ‘YF ideolo-
gie’ (“Alsof we hier zoals een stelletje Nazi’s iets zitten 
te verzinnen.”)138 Een andere keer schuurt de ‘hoog-
dravende’ en de bijna ‘megalomane ambities’ met 
het ‘betrekkelijk aardse’ waarmee YF bezig is, name-
lijk ‘kunst in een ruimte’. Diverse betrokkenen, zowel 
vanuit de denktank als de doetank, vinden de YF 
taal te “hoogdrempelig, abstract en pretentieus” (“Je 
komt er niet doorheen wat het precies is”; “Het heeft 
een te hoog highbrow aspect”, “Je kunt het niet over-
brengen aan anderen”; “Ik kan het niet onder woorden 
brengen”). Er is een breed gedeelde behoefte om het 
YF gedachtegoed te vertalen naar een meer aardse, 
pragmatische, heldere, eenvoudige (doch niet Jip-
en-Janneke) taal. Om normale gesprekken te kunnen 
voeren in gemakkelijke taal met een breed publiek.

Becker (2008) gaat niet in op deze behoefte 
aan vertaling. De Monthoux (2004) wel. Hij geeft 
de vertaalrol aan de criticus: de kritische, construc-
tieve leermeester treedt op als intermediair tussen 
(nieuwe) kunst en publiek. Hij faciliteert het publiek 
bij het ontdekken van nieuwe betekenissen bij 
(nieuwe) kunst. Dit verhaal toont dat een vertaal-rol 
ook van wezenlijk belang is voor de organisatie. 
Zeker wanneer deze zich nog in ontwikkeling is, met 
vrijwilligers die zich ook nog ontwikkelen. Taal en 
vertaling is nodig om het eigen handelen te kun-
nen duiden ten aanzien van het esthetisch kader. 
Om samen conventies te kunnen opstellen en bij te 
stellen, meer zelfstandig te kunnen werken, beter te 
kunnen interacteren met publiek en betere (esthe-
tische en commerciële) aanbiedingen te doen. Dit 
lijkt nog meer noodzakelijk in een kunstonder-
neming als YF, waar de esthetische dialoog centraal 
staat. Het voeren van zo’n dialoog met publiek lukt 
niet, wanneer de visie te abstract blijft voor de YF 
mensen die er mee werken. Na jaren van dialoog 
in de denktank over zoiets als een ‘YF gedachte-
goed’ is het nog steeds een regelmatig zoeken naar 
praktische, hanteerbare taal voor in de praktijk. Taal 
voor bij het handelen. Zeker ook voor de nieuwko-
mers, de vrijwilligers uit Leidschendam. Een van de 
oplossingen is het geven en samen volgen van de 
workshop Kijken naar kunst (door Ger) en het her-
schrijven van het strategisch A4tje (zie Bijlage 1) in 
meer leesbare taal. Zo krijgt het esthetische veld van 
YF kunstonderneming meer taal en gedragenheid.

Kunstonderneming en reputatie

Het is eigenlijk opvallend hoe weinig in deze stra-
tegiesessie wordt gesproken over de reputatie van 
YF en de relaties naar buiten (publiek, context) toe. 
Een paar keer komt het publiek in beeld: ze vindt 
YF te hoogdrempelig of afstandelijk, het zou meer 
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participant dan publiek moeten heten, de commu-
nicatie naar publiek kan beter (“Met één click alles 
duidelijk”) en het starten van een Vrienden initiatief, 
als continue inkomsten bron. Het is duidelijk: YF is 
na één jaar nog steeds meer intern gericht, zelfs op 
een strategiedag. Door de interne processen gaat 
er te weinig tijd en aandacht naar publiek en repu-
tatie. Door de sense of urgency over de financiële 
situatie implodeert YF nog meer en beperkt zich tot 
het domein van Apollo, door het beperken van risi-
co’s, en het domein van Dionysos, op korte termijn 
commerciële kansen benutten. De stem van het 
esthetisch domein en van de YF kunstenaar – van 
eenheid, passie en  schwung – is bijna niet hoorbaar. 
Zelfs de aanwezige kunstenaars kiezen ervoor het 
creatieproces meer commercieel in te steken. De 
meeste slaagkans voor het vergroten van reputatie 
ziet men in het betrekken van lokale netwerken, 
die vooral zijn verbonden aan de vrijwilligers uit 
Leidschendam. Dit is, mijns inziens, een volgend 
dilemma, omdat zij nog ingewerkt moeten worden 
in de taal en het doel van YF, los van de beschikbare 
tijd. Wat heeft YF, en specifiek het YF support, nog 
meer nodig om vol  schwung en wijs te handelen als 
een kunstonderneming?

5.4 Nieuwe inzichten in commerciële 
esthetiek

“We redeneren allemaal vanuit onze eigen werelden”, 
constateert Menna, na een jaar hard werken om YF 
Leidschendam vorm te geven. Ze twijfelt of er vol-
doende basis is gelegd om verder te werken: “Er is al 
zoveel gebeurd in het afgelopen jaar, waarom ligt er dan 
niet een basis voor de toekomst?” (Vignet 12) Verhalen 
in dit Hoofdstuk staan in schril contrast met die van 
Hoofdstuk vier, waar op diverse momenten  schwung 

voelbaar is gedurende concrete YF cross-overexpe-
rimenten. De verhalen in dit hoofdstuk gaan meer 
over wat er achter de schermen gebeurt tijdens het 
organiseren van  schwung. Nu zien we een moei-
zaam proces om met alle betrokkenen, potenties 
en ervaringen in flow te komen. Niet alleen tussen 
de twee belangrijkste gremia (denktank en doetank) 
maar ook binnen die gremia. Meerdere keren is de 
behoefte onderling uitgesproken om meer te over-
bruggen tussen denken en doen, kunst en locatie, 
artistiek en commercieel. Het esthetisch gedachte-
goed van YF, dat een basis vormt voor het handelen, 
is echter zo abstract geformuleerd voor de meeste 
betrokkenen (nieuw en oud), dat de vertaling ervan 
naar handelen en praktijk, naar artistieke realiteiten 
en een benodigde set van werkafspraken (conven-
ties) moeizaam verloopt. Anders gesteld: na een 
jaar is het nog steeds in onderzoek en ontwikkeling. 
De organisatie heeft uiteindelijk wel eigen, pragma-
tische taal en ‘handen en voeten’ nodig. Het heeft 
concrete werkafspraken nodig om de betrokkenen 
meer zelfstandig te kunnen laten werken. Zodat ze 
bijvoorbeeld minder afhankelijk zijn van (Menna’s) 
criteria voor een ‘typisch YF’ expositie. De betrok-
kenen hebben esthetische criteria nodig zodat zij 
zelf, en anderen, tijdens en na afloop van het orga-
niseren van de YF evenementen kunnen beoorde-
len op ‘Wat is hier nu YF aan?’. Dit beoordelen lukt 
alleen op basis van een esthetisch kader en kritisch 
constructieve reflecties op het eigen handelen, op 
zowel inhoudelijk (esthetisch) als procesniveau 
(Vignet  10). De vele discussies in de denktank en 
doetank (wel goed, niet goed genoeg, niet YF eigen, ze 
snappen het niet) laten zien dat het handelen en oor-
delen vanuit een esthetisch kader niet eenvoudig is 
en snel polariserend kan werken. Dit heeft uiteinde-
lijk effect op de commerciële esthetiek: de aandacht 
van betrokkenen gaat meer naar alle spannende 
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dyades en onderling gedoe, dan naar het organise-
ren van triadische successen (esthetisch, commerci-
eel én organisatorisch) en  schwung.

Door het denken vanuit eigen eilandjes en het 
al snel werken in subgroepjes (denktank, doetank) 
ligt er letterlijk een field of forces, een strijd tussen 
diverse dualistische krachten en belangen. Er is snel 
sprake van macht en onmacht, van ‘wij en zij’. Dit 
werkt eerder destructief dan constructief. Dit pro-
ces wordt versterkt wanneer het gedrag niet aansluit 
bij de oorspronkelijke intenties en het YF gedach-
tegoed. Bijvoorbeeld: onder het mom van een dia-
loog voeren volgt een rondje individuele stellingen. 
Of in het ene overleg (doetank) spreekt iemand zich 
uit naar de ander over de noodzaak om samen te 
werken en dialoog te voeren, om vervolgens in het 
andere overleg (denktank) te zeggen over die ander 
“dat zij er niets van hebben begrepen”. De dialoog 
– het pacifistisch wapen voor de esthetische leider 
bij spannende dyades (De Monthoux et al., 2007) – 
fungeert in de casus meer als een semantisch schild 
waarachter conflicten gewoon doorgaan. Wat is het 
effect van deze inconsistenties op het organiseren 
van  schwung? Welke competenties hebben betrok-
kenen nodig voor het voeren van een esthetische 
dialoog en voor esthetisch leiderschap? De casus 
toont dat het hebben van goede intenties en een 
gezamenlijk esthetisch ideaal niet per se leidt tot tri-
adisch organiseren of esthetisch leiderschap, tot de 
benodigde support of reputatie.

Toch is het bijzonder dat de meeste betrokke-
nen zijn gebleven gedurende de hele YF periode 
in Leidschendam, ondanks alle dualistische span-
ningen tussen esthetiek, commercie en organisa-
tie en het vertrek van de eerste penningmeester 
(Vignet  12). De betrokkenen hebben allen naar 
eigen vermogen en energie hun bijdrage geleverd 
aan de YF kunstonderneming. Dertien personen 

komen naar de strategie sessie zelfs als iemand 
van te voren aangeeft dat strategie niet haar ding 
is. Er is iets dat deze groep mensen (ver)bindt. Een 
geloof in mogelijkheden? Een gedeelde droom? De 
verbindende kracht van de kunst in het gebouw, 
voor iedereen voelbaar? Ondanks dat meerdere 
betrokkenen aangeven ‘dat ze er helemaal alleen 
voor staan’ is er sprake van een fragiele collectieve 
basis of ‘iets van samen’. Het lijkt een patroon dat 
de koppen zo nu en dan tegen elkaar moeten bot-
sen, om de lucht te klaren en samen weer verder 
te kunnen gaan. Wellicht moet er eerst sprake zijn 
van fields of forces, voordat er fields of flow ontstaan, 
zoals ook in lijn is met theorieën over groepsdy-
namica met taken en processen.139 (Tuckman, 1965) 
Pas wanneer er respect is voor de onderlinge ver-
schillen ontstaat ruimte om te luisteren en ontstaan 
overstijgende, co-creatieve oplossingen. Pas bij 
voldoende vertrouwen kunnen de diverse domei-
nen, velden en supportgroepjes meer zelfstandig 
werken, zinvolle conventies opstellen en “de kunst 
haar werk laten doen”. Echter, naast respect en ver-
trouwen zijn er ook nog de concrete verplichtin-
gen. De casus toont dat financiële verplichtingen 
de druk op commercieel denken en handelen ver-
groten en de overleggen domineren. Onder druk 
van ‘bedrijfsmatig over leven’ raakt de commercie 
naar de voorgrond en het esthetische domein of de 
esthetische stem naar de achtergrond. De ruimte 
voor respect, vertrouwen en vrij denken en han-
delen wordt hierdoor kleiner. Je moet sterk in je 
creatieve schoenen staan om tegengas te geven 
tegen de commerciële belangen, en anderzijds juist 
je creativiteit gebruiken om meer commercieel te 
denken en de spanningen te overbruggen. Wanneer 
het esthetische domein op de achtergrond raakt, 
lijkt dit een directe bedreiging voor de essentie en 
het voortbestaan van een kunstonderneming of 
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kunstwereld. De uitspraak “Het moet beginnen bij 
de kunst, en de kunst reikt ons de kaders aan om mee 
verder te werken. Dat volgt dan vanzelf.” is wezenlijk, 
doch heeft een praktisch organisatorische invulling 
nodig. Een aantal betrokkenen hebben een ideale 
organisatie voor ogen met zelfstandig werkende 
groepjes mensen die op een lichte manier samen-
werken en tijd en aandacht hebben voor spontane 
initiatieven, waarbij de kunst de kaders geeft. Het 
idee is er, maar de uitvoering zit vol vraagtekens. 
Dit idee lijkt op de visie van De Monthoux et al. 
(2007) over een derde esthetisch veld met har-
monie, speelruimte, improviseren, gut feeling en 
playful becoming. Met als verschil dat iedereen ver-
antwoordelijk is voor het esthetisch leiden (ieder-
een is Eros) en iedereen blijft vanuit gezamenlijk 
eigenaarschap continu zoeken naar verbinding en 
harmonie, voorbij het eigen belang.

Ik constateer op basis van de casus dat de rol van 
Eros en het doen van ‘Erosiaanse’ interventies – zoals 
Errit soms doet, met een verlichtende impact op de 
interacties en processen – een esthetisch relationeel 
mensbeeld vraagt van de betrokkenen. En dat is in 
de praktijk best lastig.

Commerciële esthetiek is, mijns inziens, een 
(schurende) combinatie van de visies van De 
Monthoux en Becker (zie Figuur 13). Ondanks hun 
verschillen en voorkeuren – De Monthoux et al. 
(2007) spiegelen ons het overbruggende esthe-
tisch leiderschap iets te positief en idealistisch voor; 
Becker bekijkt een kunstwereld (te) pragmatisch, 
organisch en eigenlijk ook weer niet zo anders dan 
andere werelden – delen beide auteurs dat zij het 
duurzaam overleven van een kunstonderneming 
voorop stellen.

De casus laat zien dat naast esthetiek en Eros – in 
iedere (organisatie)beslissing zit een esthetische 
component – reputatie en een netwerk van support 

essentieel is om te overleven. De casus toont ook 
dat Dionysos en Apollo essentieel zijn voor het col-
lectief handelen – beiden dragen bij aan de essen-
tiële reputatie, support en verbinding met publiek 
en sponsors. Echter, dat lukt alleen wanneer ze niet 
te veel afgeleid zijn door onderlinge en polarise-
rende issues. In deze casus is het esthetische veld 
(Eros), mijns inziens, nog steeds in ontwikkeling 
(becoming) en niet altijd zichtbaar, hoorbaar en/of 
eff ectief als creator en verbinder. Wat is er nog meer 
nodig om de stem van Eros te kunnen laten horen of 
verstaan en  schwung succesvol te organiseren?

Netwerk
&

support

Dionysos
(materie)

Publiek
&

sponsors

Smaakmakers 
&

esthetische 
kaders

Apollo
(moraal)

Commerciële
Esthetiek

Eros
(spelen)

Figuur 13 Commerciële esthetiek, vrij naar 
De Monthoux et al. (2007) en Becker (2008)
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Albast – de steen van de Zonnegod die een brug slaat naar sterren en Goden, aldus de 
oude Egyptenaren – is een fragiele, soms doorzichtige steensoort. Ik tref in de buurt van 
Volterra (Italië) drie stukken albast, die een rond geheel vormen, echter zonder de zuivere 
kern. Die is al weg. Dit kwetsbare beeld (Fragiele Inter-Esse, 2012) is ruw en natuurlijk aan 
de buitenkant en speels en glimmend aan de binnenkant. Tegen het licht gehouden vormt 
zich een spel met de druppels, die in de binnenzijde zijn gebeeldhouwd, en de materie.
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De Monthoux (2004)

“All that unites and organizes individuals into a 

common humanity is constituted aesthetically.”
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Relationeel balanceren 
in een esthetisch 
krachtenveld,
Relationele esthetiek

6

“Wat is hier toch aan de hand? Waarom werkt het hier 
toch niet?” vraagt Menna emotioneel in de doetank, 
een jaar na de start van YF Leidschendam. Meestal 
wanneer zij iets organiseert, verlopen de processen 
licht, verrassend en zijn alle betrokkenen enthousi-
ast. Zoals bij het organiseren van een YF kunstweek 
in Woudrichem of de eerste cross-overactiviteiten op 
de nieuwe locatie. Maar nu niet. Na een jaar wor-
den er weliswaar bijzondere cross-overevenementen 
georganiseerd, zoals het Ikebana evenement en 
diverse kunstconcerten, alleen minder en anders 
dan verwacht. Daarnaast schuurt het in de onder-
linge samenwerking tussen diverse betrokkenen. 
Men moppert over een te veel aan ego’s, er alleen 
voor staan, weinig ruimte voor creatief denken, 
onvoldoende unieke cross-overexperimenten, en een 
‘wij en zij’- cultuur waarbij mensen langs elkaar heen 
praten. Na een lichte, speelse start lijken de sociale 
processen stroperig en saai, terwijl het organiseren 
van  schwung juist de missie van YF is.

Na de twee voorgaande, min of meer klassieke 
esthetische strategieën – over idealisme en  schwung 
(culturele esthetiek) en de natuurlijke spanningen 
tussen esthetiek, organiseren en commercie (com-

merciële esthetiek) – ontwikkelt De Monthoux (2013) 
een derde, meer relationele visie op het produce-
ren van kunst. Hij ziet een behoefte aan relationele 
esthetiek in de huidige spektakel-wereld. (DeBord, 
1967/1998; Borriaud et al., 2002) De relationele kun-
stenaar, in de rol van een relationele realiteitscoach, 
gebruikt zijn sociale en artistieke kwaliteiten in de 
echte wereld om het samen in de diverse lagen van 
de samenleving te stimuleren. Vanuit dit perspectief 
is de vraag, hoe het staat met de sociale, relationele 
en artistieke kwaliteiten van YF, als groep betrokke-
nen of kunstorganisatie, om samen en met anderen 
gezamenlijke  schwung te organiseren?

De relationele visie van De Monthoux (2013) en 
Bourriaud et al. (2002) vormen, mijns inziens, een 
eerste schets van dit derde perspectief, doch geven 
mij niet voldoende houvast om de relationele kwali-
teiten en sociale processen – zoals de polariserende 
interacties – in de casus YF te duiden. Om dit relati-
onele perspectief nader te onderzoeken wend ik mij 
in dit hoofdstuk derhalve buiten het domein van De 
Monthoux (Art Firm) en Becker (Art Worlds) en richt 
mij tot het domein van sociaal constructionisten, die 
het relationele (de-mens-in-verbinding met  anderen) 
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centraal stellen in hun denken. (Gergen, 2009; 
Hosking & McNamee, 2006; Van Dongen et al., 1996) 
Zij bieden een denkwijze om gedrags processen en 
relaties tussen mensen en tussen mens en wereld te 
onderzoeken tijdens het handelen. Om het binden 
en afstoten van mensen (wij-zij gedrag) en de niet 
werkbare en werkbare interacties te duiden. Zo kan 
men bij sport diverse entiteiten beschrijven –  bal, 
veld, spelers, spelregels, scorebord – maar spel en 
betekenis komen pas tot leven in de  (co) creatieve, 
(co)actieve interactie van het spelen richting een niet 
voorspelbare uitkomst. (Gergen, 2009)

Echter, er doen zich twee complicaties voor. Ten 
eerste: hoewel ik als participatieve onderzoeker in 
relatie met de betrokkenen gegevens  verzamel in de 
natuurlijke setting (zie Hoofdstuk drie) en verhalen 
uit de YF casus gebruik om de casus te  illustreren, 
zoek ik in mijn analyse van de informatie vooral 
samenhang en verschil met diverse  theorieën. 
Dat zal in dit hoofdstuk niet anders gaan. Hoewel 
 sociaal-constructionisten hun theorie graag ont-
wikkelen op basis van bevindingen in de  relationele 
praktijk, zal ik in dit hoofdstuk juist  concepten 

van sociaal constructionisten gebruiken om de 
relationele praktijk nader te duiden. De tweede 
 complicatie is dat ik met het hanteren van literatuur 
van sociaal constructionisten een ander paradigma 
introduceer in dit boek, dat gaat over het relationele 
en het co- creatief samenwerken, en niet expliciet 
over (het organiseren van)  schwung en esthetiek. De 
verbinding tussen het relationele en esthetiek heb ik 
 derhalve zelf te ontwikkelen.

In dit hoofdstuk beschrijf ik eerst in vier nieuwe 
Vignetten de relationele en sociale praktijk van YF: 
Wanneer buiten naar binnen komt (november 2012), 
Diepgewortelde autonomie (april 2013), Opstappen 
(december 2013) en Over en weer verwachtin-
gen (2014). Vervolgens duid ik de verhalen aan de 
hand van de theorie van met name De Monthoux 
(2013), Gergen (2009) en Van Dongen et al. (1996). 
Specifiek maak ik nog diverse configuratie-analyses 
om de initiële vraag (Wat is hier toch aan de hand?) 
en de relationele processen zoals groeps- en team-
vorming in de casus YF te kunnen duiden. Dit alles 
leidt tenslotte tot nieuwe inzichten ten aanzien van 
relationele esthetiek.
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VIGNET 14

Wanneer buiten naar binnen 
komt140

Aan het einde van het eerste jaar van YF Leidschendam 
(2012) wordt de denktank gevraagd mee te denken over 
nieuwe YF cross-overactiviteiten voor bij de volgende 
YF expositie, begin januari 2013. Jan en Menna hebben 
een kunstenaar van buiten YF gevraagd voor een solo 
expositie. Jan ziet met deze kunstenaar, tevens docent 
op een universiteit, een cross-overmogelijkheid tussen 
kunst, architectuur, wetenschap en educatie. Menna wil 
als YF curator de expositie van de haar onbekende kun-
stenaar inrichten, waarna de kunstenaar zelf de expo-
sitie zal aanpassen, op basis van zijn ervaringen met de 
ruimte en ontmoetingen met publiek. Menna licht haar 
idee toe in de denktank, in afwachting van de kunste-
naar die later op de avond aansluit.

“Voor de kunstenaar is het de eerste keer dat hij iemand 
anders laat inrichten, wat heel bijzonder is. Ik begin en hij 
doet ingrepen. Je zou kunnen zeggen, voor mij is dit een 
ongemakkelijke tentoonstelling. Het is niet een kunstenaar 
uit de collectie, ik weet nog niet zo goed wat ik er mee moet. 
Ik ken zijn werk niet. Maar als je hem tot het YF gedachte-
goed zou willen maken, kan je mensen dit laten ervaren 
doordat hij zelf […] de expositie mag maken? Is dat een 
ervaring die iets overdraagt van wat we zijn?” Aarzelend 
kijkt ze de groep rond. Caroline reageert direct enthou-
siast en suggereert dat de bezoekers ook de expositie 
mogen aanpassen en dat YF de veranderingen vervol-

gens op de een of andere manier vastlegt. Aangezien 
het stil blijft in de denktank, stopt ze snel en mompelt 
dat haar idee misschien iets te idealistisch is. Wanneer 
Jan toelicht dat deze kunstenaar zowel abstract als fi-
guratief werkt, wordt hij direct kritisch bevraagd of YF 
nu al gaat afwijken van zijn kern, namelijk de abstracte 
kunst. Ger relativeert en citeert Manet, volgens hem de 
grote realist:

“Wat ik doe is eigenlijk abstraheren, want ik krijg het 
nooit zo op het doek zoals het in werkelijkheid is.”

Menna deelt haar twijfels over de samenwerking met 
deze kunstenaar:

“Die nog nooit in zijn leven iets aan een ander heeft over-
gelaten, die figuratief en abstract werkt, die me bevraagt 
op dingen waarop ik zelf ook geen antwoord weet. Wat ik 
ingewikkeld vind […] Waar ik me letterlijk heel eenzaam 
voel in beslissingen, omdat ik niet weet waaraan te ijken.” 
Ze is overtuigd dat zij altijd een goede expositie kan ma-
ken, hoe slecht het werk ook is. Ze hikt nu aan tegen het 
samenwerken met deze kunstenaar. Op conceptueel 
niveau klinkt het allemaal geweldig, en de aansluiting 
met YF lijkt goed, aldus Menna, omdat het bij deze kun-
stenaar ook gaat het over cross-overen, namelijk van 
architectuur, ruimte en kunst:

“Vanuit bouwkunde ingrepen doen in de ruimte die de 
ruimte beïnvloeden, zodat je het anders gaat ervaren.”

Het idee van Caroline spreekt Menna wel aan. Wan-
neer YF het voor elkaar krijgt dat het publiek ook mee 
mag bouwen en de mogelijkheid creëert het proces te 
beïnvloeden, dan zouden mensen terug willen komen 
om te kijken wat anderen weer hebben gedaan.

Door allerlei misverstanden tussen Jan en Menna, 
wat irritatie over en weer oplevert, komt de kunstenaar 
pas aan het einde van de bijeenkomst binnen. Er rest 
nog een krap half uur voor kennismaking en afstem-
ming. Menna vraagt hem, vrij direct:

“Wanneer wordt jouw tentoonstelling een YF tentoonstel-
ling?[…] Aanname is dat we ook een inhoudelijke program-
mering nodig hebben om publiek te krijgen. Wat wordt die 
dan?” De kunstenaar vertelt kort, krachtig en redelijk 
zelfverzekerd dat zijn inbreng en verbinding met YF 

CASUS  Vier verhalen over binnen en 
buiten, autonomie en verbinding
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juist ligt in zijn diversiteit. Hij vertelt over de veelheid 
in zijn werk, de link tussen zijn werk met de alledaagse 
werkelijkheid en de kracht die hij haalt uit reflectie. Hij 
beschrijft kort de tentoonstelling en de programme-
ring van twee filosofische inleiders waarmee hij graag 
werkt. Hij wil ook een symposium en museumklassen 
naar Leidschendam halen.

“Mijn werk gaat over kijken. Kunst is voor mij niet mooie 
dingen maken, maar voortgekomen uit een dialoog die je 
hebt met dingen om je heen,” vindt de kunstenaar.

De tijd is echter te kort om verder te brainstormen 
over nieuwe YF activiteiten gedurende zijn exposi-
tie, dus wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor een 
doordeweekse avond in Woudrichem, een week later. 
Uiteindelijk zijn dan alleen Jan, Menna, Caroline en de 
kunstenaar aanwezig. Midden in een brainstorm over 
mogelijke YF activiteiten legt Jan, tot dan toe redelijk 
stil, opeens zijn lijstje met inleidingen op tafel. Hij wil 
ieder weekend inleidingen, om vooral meer publiek 
binnen te krijgen. Caroline is verbaasd over het kant-
en-klare lijstje. Ze merkt op dat dit te veel activiteiten 
zijn om goed georganiseerd te krijgen met het kleine YF 
team. Haar kritiek maakt Jan boos. Erg boos. Menna, 
die al eerder uit het overleg is gestapt, en Caroline, licht 
ontzet, maken samen een ommetje door Woudrichem, 
Jan en de kunstenaar achterlatend. Ze luchten bij el-
kaar hun hart over de wijze waarop de communicatie de 
laatste tijd gaat, of eigenlijk niet gaat.

De expositie wordt uiteindelijk met moeite en  over-  
en-weer-gedoe tussen diverse betrokkenen (kunste-
naar, Menna, Caroline, Jan, vrijwilligers  Leidschendam) 
opgezet. De uitnodigingen voor de opening  komen 
 echter te laat. Menna klaagt dat de kunstenaar te laat 
doorkomt met de tekst, en de kunstenaar klaagt dat 
de zakelijke afspraken niet kloppen. Uit onvrede stapt 
Menna uit het inrichtingsproces van de expositie en 
laat het over aan de anderen. Tijdens de opening is 
een standaard meet-and-greet en gedurende de expo-
sitie zijn er twee filosofische inleidingen (de contacten 
van de kunstenaar) en een kunstconcert. De opkomst 

bij alle evenementen is laag. De kunstenaar verandert 
pas tijdens het laatste weekend de expositie door twee 
nieuwe objecten toe te voegen in de blauwe cirkel. Het 
is een bijna onzichtbare wijziging. Zelfs met het uitrui-
men is er gedoe tussen de kunstenaar en YF. Al met al 
is het niet een expositie geworden, die lang zal heugen 
vanwege zijn  schwung.

Caroline besluit na de expositie separaat met Menna 
en met de kunstenaar terug te kijken op het afgelopen 
proces. Via de e-mail ontstaat er een uitwisseling.

Menna schrijft dat ze uit het inrichtingsproces is ge-
stapt omdat haar curator-geweten is gaan opspelen. Ze 
zit nog met allerlei vragen waar ze in haar eentje niet 
gemakkelijk uitkomt. Hoeveel eisen mag zij stellen aan 
de kwaliteit van de expositie? En aan de vrijwilligers? 
Hoe stel je kaders zonder dat je de flexibiliteit inperkt 
en er wel ruimte blijft voor experimenteren? Tot  hoever 
kan een kunstenaar gaan met het stellen van eisen 
richting YF? Welke afspraken kan ze maken over zijn 
 financiële bijdragen aan YF? Ze geeft aan dat ze niet 
alles van te voren kan plannen, omdat ze deze kunste-
naar en zijn werk niet goed kent en omdat de vrijwilli-
gers nog onvoldoende zijn ingewerkt. Ze beschrijft een 
gevecht tussen haar en een vrijwilliger die in haar ogen 
te weinig verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit 
van de inrichting. Ze leert veel over haar leiderschap en 
inzet, schrijft ze in een e-mail:

“Hoe ik zo niet en zo wel wil en kan werken. Nu het er 
pas is, kan je het zien. Ik kan niet alles zien van te voren. 
 Daarom schuwt het me om strakke afspraken te maken, 
omdat ik het ook niet allemaal weet… Als je alles van te 
voren te strak plant, komt er niet veel uit. Ter plekke ontdek 
je dat het niet anders kan.”

Ze twijfelt sterk over haar leiderschap en de mate 
waarin ze haar kwaliteiten als curator en manager mag 
– of zelfs moet – afdwingen. Ze vervolg met:

“Hoe ver drijf ik het op de spits? Ga ik het afdwingen? 
Of denk ik van ophangen, en klaar? Als ik het alleen zou 
doen, zou ik drie keer wisselen en kijken. Ik zou het gevoel 
van vrijheid ervaren. Ik zou veel verder gaan als ik alleen 
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was. Wat levert het mij op als ik mijn visie doordrijf, terwijl 
iedereen het wel prima vindt? Is dat het waard om door te 
zetten?” Haar dilemma is het kiezen voor YF kwaliteit of 
voor de goede lieve vrede in het YF team. Een dilemma 
waar ze maar moeilijk uitkomt.

De kunstenaar uit via de e-mail-correspondentie zijn 
verbazing over het hele proces, de onderlinge relaties 
en de communicatie over en weer. Het hele plan begon 
bij hem allemaal met het enthousiasme van Jan voor 
zijn werk. Na het initiële warme contact met YF, heeft 
hij door allerlei misverstanden steeds minder vertrou-
wen gekregen in de samenwerking. Hij kreeg een ge-
voel van onwelkom zijn. Zijn intentie, en afspraak met 
YF, om regelmatig langs te komen en de ruimte aan te 
passen door de expositie te veranderen of met nieuwe 
werken te komen, is niet goed van de grond gekomen. 
Hij blijft echter enthousiast over het concept:

“Het interessante is dat het perspectief ook elke dag 
een beetje verandert. Net zoals dat met het kijken naar de 
expo zelf gebeurt. Zo was ik op de laatste expo-dag voor 
het eerst pas echt in staat om naar de tentoonstelling te 
kijken, alsof het werk van iemand anders betrof.”

Vervolgens schrijft hij over de verwarring die via 
 gesprekken en e-mails zijn ontstaan: wisselende en 
verwarrende e-mailadressen, tijdstippen, afspraken, 
verkoopregelingen, aanspreekpunten, et cetera.

“Ik heb in het traject met menigeen te maken gehad. 
Het was niet altijd duidelijk wat met wie besproken moest 
worden,” schrijft hij. Voor een volgende keer wil hij één 
aanspreekpunt en van te voren alles helder geregeld, 
liefst met een derde persoon erbij, zodat er geen mis-
verstanden kunnen ontstaan. Hij concludeert:

“[…] dat met stuk voor stuk zulke aardige mensen met 
oprechte bedoelingen toch zoveel mis kan lopen. […] Dat 
we van beide kanten beter hadden kunnen communiceren 
om een en ander soepeler te laten verlopen.”

De kunstenaar heeft bij YF een goede dialoog over 
de inhoud van zijn werk gemist. Het concert vond hij 
schitterend, maar hij twijfelt of het wel werkt naar zijn 
beeldende werken toe. Caroline vraagt de kunstenaar 

waarom hij en de inleiders die hij heeft geïntroduceerd, 
geen behoeften hadden aan “de spelletjes van YF”, zoals 
de kunstenaar eerder de voorstellen van YF voor mo-
gelijke YF evenementen heeft verwoord. Hoe had YF 
het beeld van spelletjes kunnen ombuigen naar die van 
experimenten die voor een breed publiek interessant 
zouden kunnen zijn? vraagt Caroline de kunstenaar. Hij 
reageert dat misverstanden snel geboren zijn:

“Omdat ik wist hoe de inleiders te werk gaan, leek het 
me, niet zozeer vanuit mijn maar vanuit hun eigen per-
spectief, niet handig om te interfereren in hun eigen opzet. 
Iedereen heeft, dacht ik, kunnen zien dat hun verhalen ge-
noeg in beweging hebben gezet.” In de ogen van Caroli-
ne is er juist weinig beweging gekomen bij het publiek 
door de standaard inleidingen, maar dat houdt ze toch 
maar voor zich. Tenslotte adviseert de kunstenaar YF 
om voor een volgende keer heldere afspraken te ma-
ken over de zakelijke kant, zoals opzet, ruimte an sich en 
werk periode. Liefst met een derde partij erbij. En voor-
al checken of iedereen hetzelfde onder de afspraken 
verstaat. Het is duidelijk dat de kunstenaar in de relatie 
onderling vertrouwen nodig heeft:

“Als je op je hoede moet gaan zijn voor het veilig stellen 
van je afspraken, dan is er iets niet goed. Dan kun je niet 
meer vrij en open en met vertrouwen te werk gaan.”
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VIGNET 15

Diepgewortelde autonomie141

Nog voordat iedereen aan de overlegtafel zit van de 
denktank, start al een geanimeerde discussie over 
het produceren van kunst en het managen van YF. Ger, 
 geometrisch abstracte kunstenaar, bereidt zijn werk 
minutieus en planmatig voor en beweert zelfs dat hij 
een handleiding over zijn maakproces kan schrijven. 
Jaap, de meer lyrisch abstracte kunstenaar, betoogt dat 
hij gaandeweg het werk intuïtief beslissingen neemt. 
Caroline geeft aan dat zij haar beelden maakt in relatie 
met de materie (steen, hout) die haar de weg wijst in 
het creatieproces. Wanneer ze aangeeft dat ze tijdens 
het maakproces open staat voor feedback van mede-
beeldhouwers, krijgt ze meteen tegengas van Ger en 
Jaap. Van wie is dan nog het kunstwerk, als meerde-
re mensen erbij betrokken zijn? Hoe zit het dan met de 
autonomie van de kunstenaar? Ger blijft bij zijn mening 
dat idee, gevoel en emotie niet kunnen ontstaan uit het 
materiaal, maar alleen uit degene die zich op het mate-
riaal loslaat. Menna herkent een deel van de  relationele 
werkwijze van Caroline in de manier waarop zij een 
 expositie maakt. Zonder vooropgezet idee wijst het ma-
teriaal haar intuïtief de weg. Ze zucht:

“De vraag is of ik deze bewust toepas? Ik heb ze nu voor 
het eerst bewust uitgesproken naar anderen […] als je in 
een collectief van mensen moet samenwerken, kom je veel 
meer op jouw werkwijze uit.” Zij kijkt naar Caroline en 
vervolgt: “Bouwen, kijken, beslissingen nemen, afstand 
nemen, recupereren...” Caroline grapt rap:

“Alles is een sociale constructie. Hier [en nu; CvdL] 
 ontstaat een soort sociale constructie die we níet van te 
voren hadden verwacht. Sterker nog, ik had gedacht dat we 
het nu over heel andere dingen zouden hebben!”

“Ik ook!” lacht Jan met haar mee. Caroline vervolgt:

“Ik denk nog: waarheen gaat dit nu, maar het ontstaat nu 
eenmaal zo… Het is niet van te voren bedacht en een puur 
kijken wat er uitkomt.”

Menna vraagt zich af of ze een set van YF uitgangs-
punten voor exposities moet bepalen, zoals Ger heeft 
voor zijn autonome werken. Bij de laatste expositie 
inrichting is zij zich “ongelooflijk bewust geworden” van 
hoe onbewust ze werkt:

“En dat zit echt heel diep. Zo diep, dat ik er op dat mo-
ment met anderen niet uitkom. Ik kan het blijkbaar ook niet 
goed uitleggen, misschien omdat ik het voor het eerst zo 
aan anderen [moet vertellen; CvdL]… En als ik het bij jou 
doe”, en ze kijkt naar Ger, “Dan gaat het dus vanzelf. Om-
dat wij blijkbaar delen, waarmee we hier bezig zijn.” Zij en 
Ger hebben dezelfde mening over de huidige expositie:

“[…]heel keurig, en zo saai als de pieten. Tot in de per-
fectie opgehangen. Niks te beleven!” Ze vertelt dat ze de 
inrichting op een gegeven moment aan anderen [vrij-
willigers Leidschendam; CvdL] heeft overgelaten en uit 
onvrede over het proces is weggegaan. Nu beseft zij dat 
ze eerst de YF uitgangspunten moet formuleren die bij 
een YF expositie horen, waardoor het esthetisch kader 
overdraagbaar wordt, en YF kan groeien. Ze voegt er 
met een knipoog aan toe:

“Want wij hier verstaan elkaar, kunnen het debat er over 
voeren, kunnen kritiek geven op het kunstconcert, waar-
door het naar de volgende fase komt.” Zo’n debat voeren 
lukt haar niet met de mensen in Leidschendam. Jaap 
grapt dat hij als autonome kunstenaar altijd collectief 
werkt, omdat iedereen met hem in debat mag gaan. 
Maar uiteindelijk beslist hij zelf, benadrukt hij nog-
maals terwijl hij Caroline aankijkt. Caroline vraagt hem 
of zijn beeld kan veranderen na een dialoog met ande-
ren? Jaap is heel duidelijk en bromt:

“Ben je gek geworden! Ik duld geen inspraak in mijn 
beelden!”

Menna ziet inspraak als een vorm voor het groter 
maken van je beslissingspalet. Caroline noemt het je-
zelf open stellen voor anderen. Maar Jaap en Ger zijn 
heel stellig over invloeden van buitenaf: een beeldend 
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proces is een autonoom proces, anders kan je het niet 
signeren! De denktank discussieert verder over het 
concept autonomie. Er is verschil tussen beïnvloeden, 
zoals bij ieder mens die een ander ontmoet, versus 
 invloed hebben op het maakproces van een beeld. Wan-
neer Caroline in dit verband refereert aan een recent 
kunstwerk van Ger, dat in haar ogen heeft geleid tot een 
zichtbaar andere beeldtaal en dat tot stand is gekomen 
na een paar dialogen met een manager van een bedrijf, 
noemt Ger dit ook geen kunstwerk maar een experi-
ment of illustratie van een “samenwerking tussen twee 
heren in een managementcursus waarin leiderschap op 
eigentijdse manier wordt geformuleerd.”

De denktank is het onderling eens: ze moeten met de 
mensen in Leidschendam discussies gaan voeren over 
de moeilijke dingen, zoals het hoe en waarom van een 
typische YF expositie. Zodat iedereen ervan kan leren.

“En daarmee ook de betrokkenheid vergroten”, voegt 
Caroline er aan toe. Naast het gesprek voeren met alle 
betrokkenen over het nemen van een autonome be-
slissing versus een beslissing die gezamenlijk “in het 
 proces ter besluitvorming” wordt voorgelegd. De denk-
tank wil voorkomen dat mensen zich terugtrekken op 
hun eilandje of opstappen, zoals recent de penning-
meester heeft gedaan. Menna merkt op:

“Daarmee is ook, door mij echt volkomen onderschat, 
echt van wezenlijk belang, dat we nu evalueren en reflec-
teren op dat proces.” Zij kijkt naar Caroline en zegt: “Jij 
bent altijd voor het evalueren.” Caroline beaamt:

“Als we als denktank iets willen zeggen over een experi-
ment, dan hebben we te evalueren.”

Zij vertelt dat ze voorafgaand aan deze denktank-
bijeenkomst langs Errit is geweest, die nu niet  aanwezig 
is, met de vraag wat voor YF een geschikte vorm van 
evalueren kan zijn:

“Reageren, evalueren, reflecteren, resoneren, oordelen, 
veroordelen…?” Errit sloot niets uit, zegt ze, zoals je van 
hem kunt verwachten. Menna wil het evalueren simpel 
houden:

“Eén open vraag, zonder kaders, die wel alles in zich 
draagt: wat is hier nu YF aan? Jij bent degene die die vraag 

vanaf dag één gesteld hebt, maar daarmee is die niet be-
sloten of gesloten in de idee. Voor de een is dat anders dan 
voor de ander. Dat is allemaal waar. Daar wordt het niet 
gemakkelijker op in het proces.”

In ieder geval wil de denktank voorkomen dat het 
een standaard vragenlijstje wordt, maar wel stan-
daard doen na ieder evenement. Caroline stelt voor 
 betalend publiek ook te betrekken bij het evalueren van 
 bijvoorbeeld “[…] een experiment dat muzikaal nog niet 
goed genoeg is, maar waarbij de jonge muzikanten wel veel 
plezier hebben gehad en veel geleerd.”

Tenslotte deelt Menna haar “fundamentele diep zit-
tende onvrede over het proces daar [in Leidschendam; 
CvdL].” Zij is blij dat ze voor zichzelf nog veel opbrengst 
haalt uit de denktank bijeenkomsten:

“In het proces daar zit een energie die er voor mij ver-
loren gaat en de kwaliteit is er niet beter op geworden. En 
dat vind ik echt heel moeilijk. Dáár en híer [Woudrichem; 
CvdL]. Daar is nog steeds geen YF”. Wanneer er nog 
meer gemopper komt op daar gaat Caroline sputteren. 
Ze wijst naar Jan, Menna, Ger en zichzelf:

“Wíj vormen de helft van dáár. Dat zegt ook iets over hoe 
wíj dáár zijn. Dus als daar iets niet functioneert, zegt dat 
ook iets over hoe wíj dáár in functioneren!” zegt ze fel, en 
voegt nog toe: “Dus ík doe daar iets niet goed!” Ze krijgt 
weinig reacties. Jan vertelt hoe enthousiast hij is over 
iedereen, maar hij is ontevreden over de hoeveelheid 
tijd die is geïnvesteerd in de mensen in Leidschendam 
“[…] om hen in te lijven in wat wij YF ideeën en YF manieren 
van doen noemen” en het resultaat daarvan:

“Maar ze hebben nog steeds niet door wat YF eigenlijk 
is!”

De denktank concludeert dat tijd en taal om te re-
flecteren en evalueren ontbreekt in Leidschendam. 
Zo is er ook nog geen evaluatiegesprek gevoerd met 
de vertrekkende penningmeester, concludeert Caroli-
ne. Menna vindt het weer niet nodig om “iedereen altijd 
tot op het bot bevragen.” Caroline pingpongt snel terug: 
“Maar wel eerlijk, transparant en persoonlijk.”

Menna geeft aan dat ze worstelt met haar leiderschap 
en wat ze van anderen kan vragen:
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“Ik vind het nu echt ongelooflijk ingewikkeld, die twee 
uur die ik daar nu voorzit. Ik denk iedere keer weer: Oh 
god, als ik de eindstreep maar haal. Als het vijf uur is, ben 
ik ontzettend blij. Als het maar afgelopen is. Ik ben van na-
ture geen voorzitter van een proces, meer van een stip op 
de horizon en koers houden. De manier waarop met elkaar 
gecommuniceerd wordt is al zó ver van me af, de vorm van 
besluitvorming die onduidelijk is, al die dingen komen bij 
mij terecht, omdat ik op me heb genomen om de vergade-
ring te leiden.”

Ze ziet geen alternatief. Jan vindt ze niet geschikt. En 
tegen Caroline zegt ze:

“We hebben jouw capaciteit, tijd, creativiteit en kennis en 
kunde ook gewoon nodig voor andere dingen. Jij bent van 
de openheid en de uitstapjes en die heb je vaak niet als je 
voorzitter bent, die ruimte is minder.”

In ieder geval kan ze in de denktank haar hart luch-
ten.142

In de volgende denktank (mei 2013) staat de evalua-
tie van de collectieve strategiesessie, van afgelopen 
maart, op de agenda. Deze keer wil Caroline haar hart 
luchten. Ze begint, licht beladen:

“Ik heb getracht voor te zitten, maar ik vond het vreselijk. 
Ik ging weg met ontzettend veel verdriet en met de gedach-
te dat dit het einde van YF was. Ik vond het destructief.” 
Ook Jaap was geschrokken van ‘het heel negatieve’ dat 
hij daar aantrof:

“Echt verschrikkelijk! Er zit toch wel, als ik die ploeg zo 
rondkijk, een aantal goeie mensen in die ook, denk ik wel, 
goed bezig zijn. Maar in eerste instantie had ik zoiets van… 
zal ik er één een draai om de oren geven.”

Ger vult aan dat hij dan aan de hele groep denkt. Wan-
neer Caroline hierop reageert, stelt Joop voor – halver-
wege haar zin – eerst een rondje te maken. Hij heeft na-
melijk een heel andere mening en wil die “gewoon even 
in het midden gooien.” Caroline geeft aan dat ze dan wel 
graag zou willen uitpraten:

“Want ik heb nog niet één zin uitgesproken, of je neemt 
het al weer over!” Ze lacht erbij, maar ondertussen is ze 
licht geïrriteerd: “Dat vond ik de grootste irritatie van de 
sessie: dat jij het van me overnam!”

Joop zegt dat hij daar zo op terugkomt en geeft eerst 
Ger het woord. Die vraagt zich af of men niet goed uit de 
voeten kan met “wat wij het YF gedachtegoed noemen.” 
Hij vervolgt, redelijk fel:

“In totaliteit. De manier van reageren, van denken, de 
manier van zelfs met elkaar omgaan híer, is absoluut…,” 
en hij zoekt naar woorden, “…contrair met datgene wat in 
de groep in Leidschendam gebeurt. Dat is niet zo’n… leuke 
club onder elkaar.” Jan beaamt dit, lachend, terwijl Ger 
vervolgt, iets rustiger:

“Wat mij daar getroffen heeft en ik denk dat we daar 
ook zelfs enigszins aan meegewerkt hebben, is dat dege-
ne die daar de leiding had [Caroline]... de kaarten uit de 
handen is geslagen… want die kon niet haar programma 
doen, zoals ze vier dagen had voorbereid. Door iedereen te 
schrijven, reacties te vragen, telefoongesprekken te voe-
ren enzovoorts. Dat werd even de kop in gedrukt! Ik vind: 
dat moet niet kunnen! Dat doen we hier ook niet! Als er iets 
is, dan wordt het uitgesproken. Dat soort dingen moeten 
we niet hebben in de groei van een kleine kiem naar een 
culturele onderneming, op vrijwilligersbasis. Dat is ab-so-
luut de verkeerde manier. Waar dat precies in steekt, weet 
ik niet. Ik heb de indruk dat de mensen daar niet erg coöpe-
ratief zijn […] Het zou wel eens ter sprake moeten komen, 
het gedrag.”

“Oké, mag ik nu even?”, onderbreekt Joop Ger. “Voor mij 
was de happening in Leidschendam heel inspirerend. Het 
maakte zo duidelijk dat wij met ons mooie gedachtegoed 
niet in staat zijn een groep mensen zodanig te inspireren in 
YF, dat we met elkaar iets weten te bereiken.” Hij licht toe 
waarom hij tijdens de collectieve strategiebijeenkomst 
Caroline ‘de kaarten uit handen heeft geslagen’:

“Toen ik binnenkwam proefde ik precies al wat er nu 
aan tafel werd gezegd over de groep, de twee groepen… 
de denkers en de doeners… Ik voelde de behoefte […] dat 
mensen de kans hadden om te zeggen wat er op hun lever 
zat. En toen stelde ik voor een rondje te doen… in dialoog 
met elkaar… Ik vroeg of iedereen zich wilde uiten… en toen 
kwamen er dingen naar boven die je misschien niet had 
willen zien of horen… Er zat niet een inspirerende eenheid: 
[…] ik vond het wel geweldig dat dit op tafel kwam!” Voor 
Joop maakt de actielijst van de strategiesessie heel 
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duidelijk “[…dat] wij niet weten hoe met elkaar om te gaan 
en zij niet weten wat YF nou eigenlijk wil.” Met een “[…] 
heel even dan… excuses”, kijkt Joop kort naar Caroline, 
en vervolgt:

“In mijn idee was het eerst een rondje. En dan gewoon 
dat programma van jou. Maar dat kwam er niet van.”

“Mag ik het nu overnemen?” vraagt Caroline, kortaf.
“ Ja, nu mag je het overnemen”, antwoordt Joop. De 

relatie tussen die twee is duidelijk gespannen.  Caroline 
vertelt vervolgens haar versie van het verhaal: Joop 
komt driekwartier te laat binnen en pakt zonder enig 
overleg direct de regie over. Door het extra rondje werd 
haar programma helemaal omgegooid. Haar opzet was 
juist bedoeld om langzaamaan te werken met de on-
veiligheid en onzekerheid die zij was tegengekomen in 
haar voorbereidende gesprekken. Caroline, meer ver-
drietig dan ontzet, vervolgt:

“Ik heb niet eens de káns gekregen om daar aan te wer-
ken. Het was juist de bedoeling om op een andere, niet op 
een zeurderige manier en juist via de kunst, waarvoor we 
daar ook zitten, onze inspiratie te halen. Ik vind het jammer 
dat we ons die kans niet hebben gegund. Als collectief. Het 
is toch logisch als er twee verschillende groepen bij elkaar 
komen, dat ze wereldvreemd zijn en het eng vinden.”

Jaap vraagt Caroline of de mensen in Leidschendam 
‘een zeker verschil dragen’ met de denktank en licht 
toe:

“Zij zijn de werkers en wij zijn de denkers.” Caroline 
slaakt een zucht en mompelt, zachtjes:

“Hoe Tayloriaans…”
Caroline geeft aan dat ze een patroon herkent in de 

YF processen, namelijk iemand niet de kans gunnen 

om iets uit te voeren, doordat iedereen er zich even te-
gen aan wil bemoeien. Ze noemt het zelfs “collectieve 
destructie.” Ze vervolgt: “Die twaalf mensen die daar wa-
ren… die zíjn ook YF! Het zit hem dus niet in ZIJ-WIJ…, of 
iets dergelijks. Want WIJ zitten daar al een jaar. En  wanneer 
iedereen aangeeft dat ze het gevoel hebben er ‘alleen voor 
te staan’, dan is het iets van óns. Dat  Tayloriaanse tijdperk, 
met de denktank en de doetank, is van de industriële tijd. 
We hebben een schisma ingebracht en dat is niet werk-
baar!” Deze splitsing is in haar ogen een  destructieve 
kracht in de groep, waarvan mensen letterlijk en fi-
guurlijk over de kop gaan. Ze refereert aan een aan-
tal zieken, zoals Menna (die nu ziek is) en haar eigen 
 valpartij, van een paar maanden ervoor. Jan is het niet 
met haar eens. Hij vindt dat YF nu eenmaal een hoog 
intellectueel verhaal over kunst heeft, en zegt:

“[…] Die mensen daar zijn van hoog niveau, maar niet 
wat betreft de kunst.”

Caroline protesteert weer. Jan vervolgt dat zij uit 
Leidschendam nu behoren tot een elitaire groep, en dat 
ze graag aan de slag willen om het idee YF te begrijpen. 
Frans, tot nu toe redelijk rustig, vraagt zich af wat de 
mensen in Leidschendam motiveert om samen te wil-
len werken met YF. Joop vult hem aan:

“Hoe kunnen we de verschillende groepen structureel 
verbinden: wat we hier doen, ook daar doen?”

Caroline blijft zich verzetten tegen het benadrukken 
van het wij-zij:

“De helft van de groep in Leidschendam, dat zijn wij: Jan, 
Menna, ik! Ik begrijp niet waar dat wij-zij vandaan komt. 
Daarover blijf ik me maar verbazen. Dat creëren we, door-
dat we er zelf ook zo over praten.”
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VIGNET 16
Opstappen143

Het is een koude vrijdagmiddag in december, de laatste 
doetank van het jaar 2013. In de rode kamer in Leid-
schendam is de stemming niet zo florissant, ook al staan 
er dit keer bloemen op tafel. Sophie heeft aangegeven 
te stoppen met YF, vanwege onder meer gezondheids-
klachten, en is er nu voor de laatste keer bij. Martin, de 
beheerder, ligt al een paar weken in het ziekenhuis. En 
Menna is ook afwezig door ziekte. Het is een klein clubje 
mensen. Emiel heeft nog de avond ervoor alle financiën 
van YF op een rij gezet: ook de cijfers zien er niet gun-
stig uit. Guido start het overleg eerst met een bijzonder 
verhaal over de wonderlijke verdwijning van drie beeld-
jes, waarbij de politie betrokken is.144 Guido hoopt dat 
de Officier van Justitie er geen casus van zal maken, en 
zegt, enigszins gelaten:

“Ik heb aangeboden om met de partijen om tafel te gaan 
om er te rechter wijze uit te kunnen komen”.

“Wat een verhaal, zeg,” reageert Caroline betrokken, 
“En wat ben jij er een tijd mee bezig geweest!”

Guido bevestigt dit. Hij ziet het wel als een probleem 
van “onze stichting” omdat “we een aantal dingen niet goed 
hebben geregeld.” Ondertussen praat iedereen door el-
kaar heen, verbaasd en verbijsterd. Het klinkt als een 
absurdistisch filmverhaal: “De film van het verdwenen 
beeld” grapt Ron. Nu Martin in het ziekenhuis licht, wil 
Guido hem ook niet meer extra belasten. Emiel, prak-
tisch, vraagt hoeveel voorziening hij moet opnemen. 
Wanneer Emiel een opmerking maakt over toekomstig 
huismeesterschap, stopt Guido hem en zegt:

“Misschien moeten we eerst kijken: waar staan we?”
Hij krijgt meteen bijval van Emiel. Jan vraagt snel 

aan Caroline of zij, in plaats van de afwezige Menna, 
“de agenda wil doen”. Caroline, verrast door dit verzoek, 
geeft aan:

“Ik wil wel de agenda doen, die dwarrelt een beetje door 
elkaar heen. Er staat evaluatie, maar […] Is dit wel de goe-
de context om het nu te doen? […] Wat wel belangrijk is, 
we hebben afscheid te nemen van Sophie. En we moeten 
kijken naar de financiële middelen. We zitten in een soort 
crisis met wankelende fundamenten.”

“We moeten ook kijken naar de continuïteit”, vult Emiel 
aan. “Hoe kijken we aan tegen de mogelijkheden om te 
continueren? Afgezien van de menskracht, maar über-
haupt het concept. En wat we tot nu toe gedaan hebben, 
met veel inzet. Als je kijkt naar de effecten daarvan moet 
je je heel realistisch afvragen: zit er wel perspectief in?”

“Ja zeker!”, roept Jan direct en luid.
“Ik denk dat dit de enige, basale vraag is,” reageert 

Caroline. Emiel vult haar aan dat pas daarna de vraag 
volgt: “Hoe gaan we door en met wie”. Caroline is het met 
hem eens. Ze herhaalt de eerste vraag:

“Hoe realistisch is de continuïteit? Dat hebben we hier te 
bepalen.” Vervolgens kijkt ze naar Jan: “Jij hebt ook vol-
gende week vrijdag de denktank opgeroepen om hierover 
na te denken.” Ze weet dat Jan hier al een e-mail over 
heeft gestuurd aan de denktank. Jan bevestigt dit kort, 
met een hoofdknik.

“Dus dat is iets om de komende maand op de agenda te 
zetten om daar beslissingen over te nemen. Of zit er een 
deadline aan?” vraagt ze aan Emiel. Emiel ligt de finan-
ciële situatie toe. Los van het startkapitaal en de eer-
ste klanten, blijkt het “ontzettende moeilijk om cliënten 
te vinden waarbij we dit concept kwijt kunnen.” Wederom 
bevestigt Jan dit kort met een “ ja, dat is waar”. Emiel 
vraagt zich oprecht af, gezien de situatie, hoeveel per-
spectief YF naar de toekomst heeft. Er is nog voor een 
paar maanden huur in de kas.

“En dan houdt het op. Dat is echt spannend hoor.”
Caroline vraagt om even creatief te denken met el-

kaar. Over en weer worden een paar ideeën geopperd: 
gedeeltelijk of alleen in het weekend huren, externe 
verhuurbedrijven. Iedereen praat een beetje door en 
langs elkaar heen en ziet eerder bedreigingen dan kan-
sen. Guido weet, vanuit zijn andere bestuursfunctie in 
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een lokaal museum, dat verhuur “ontzettend moeizaam” 
is. De gemeente heeft ook geen geld om de wijk te ont-
wikkelen. Jan moppert dat lokale grote bedrijven moei-
lijk te benaderen zijn. Emiel vraagt zich af of je voor het 
concept van YF wel een gebouw nodig hebt. Jan vindt 
van wel en Caroline oppert nog de pop-up-stores.

Jan wil nog een maand bedenktijd: “Ik veronderstel 
voor dat we voor de 31e januari, waarschijnlijk half januari, 
nog een keer bij elkaar zitten en dat er dan een voorstel op 
tafel ligt: of we stoppen er mee of we kunnen doorgaan”. 
Wanneer Caroline vraagt om nu nog even door te den-
ken stelt Guido voor om die vraag maar aan de denktank 
voor te leggen, de volgende week. Emiel grapt:

“We zijn als bestuur ook wel aansprakelijk hiervoor. We 
zitten niet te mekkeren over een paar honderd euro, maar 
als het straks in de duizenden gaat lopen, dan is het niet 
goed!” Hij lacht hartelijk, om vervolgens heel streng te 
zeggen dat hij vanaf nu geen enkele nieuwe rekening 
meer betaalt. Hij wil samen met Guido praten met de 
parochie en voorstellen om per één januari al te stop-
pen met het betalen van huur. Ze gokken erop dat de 
parochie toch niet zo snel een andere huurder heeft.

Tenslotte neemt de doetank met veel mooie, warme 
woorden afscheid van Sophie. Zij heeft zelf ook moeite 
met haar vertrek. Met pijn in haar “hart en ziel” heeft ze 
uiteindelijk de knoop doorgehakt. Ze geeft aan:

“het is goed zo […] Ik heb veel geleerd. Nieuwe mensen 
leren kennen. Heel bijzonder. Ook leuke mensen ontmoet.” 
Sophie kijkt naar Ron: “Ik heb ook minder leuke momen-
ten gehad… beetje stressen… Het was leuk geweest, als die 
stressmomenten wat minder waren.” Ze grapt: “We zijn in 
het toilet begonnen en geëindigd… twee toiletten spoelen 
nu niet door!” Iedereen lacht mee. “Je durft bijna niet met 
de mensen naar de WC te gaan,” zegt ze, terwijl ze nog 
meer kuren van het gebouw opsomt. Ze eindigt ermee 
dat “we met elkaar toch ook veel plezier hebben gehad!” 
Met een rondje vol lof, mooie woorden, bloemen en 
cadeautjes neemt YF afscheid van haar perfecte gast-
vrouw. Jan hoopt dat er nog kansen komen om haar te 
verleiden om weer mee te doen. Ze grappen nog even 
over de rol van Sophie:

“Een pop-up Sophie!”, lacht Caroline
“Een pop-up met poupée!”, voegt Jan toe
“Een popje”, zegt ze zelf.

Een week later is de denktank in Woudrichem. Iedereen 
heeft de agenda via de e-mail al gekregen. Jan zet di-
rect de toon met de mededeling dat YF “geen rooie cent” 
meer in de kas heeft en dat “wij de boel moeten sluiten.” 
Hij kijkt de kleine club van mensen rond en constateert 
dat de groep “compleet” is, “voor zover mogelijk.” Frans, 
Ger, Jaap, Caroline zijn er, en namens Menna [die nog 
steeds ziek is; CvdL] haar partner. Jan:

“En dat is nogal wat, want… Leidschendam is in feite een 
voortzetting van wat we hier in Woudrichem zouden doen. 
We stoppen in Leidschendam. We gaan dus afspreken dat 
we geen huur meer betalen. Dat betekent verder niets, 
om op z’n meest optimistische te zeggen, want ze hebben 
niet iemand anders die het over kan nemen.” Jan ziet nog 
steeds kansen in Leidschendam en heeft zijn plannen al 
besproken met Emiel, de penningmeester. Hij merkt op 
dat het dus in de afgelopen twee jaar niet gelukt is om 
YF op de kaart te zetten als datgene wat abstracte kunst 
voor de samenleving zou kunnen doen. Hij vervolgt met:

“En de vraag is nu: hoe moeten wij verder? Wat moeten 
wij ons voorstellen wat onze toekomst is? Ik wil graag van 
jullie reacties hebben. Ik ga gewoon de rij langs: wat kun-
nen we nog doen?”

Caroline, verrast door zijn vraag, stelt voor om eerst 
even te kijken of er vragen zijn over de situatie, in plaats 
van meteen naar de oplossing te gaan. Frans wil meer 
weten over de huur, en Jan licht uitgebreid toe wat de 
kosten zijn. Vervolgens herhaalt hij, nu meer ongedul-
dig, zijn vraag:

“Zien jullie manieren om uit deze situatie te komen?” 
Waarop Frans aangeeft dat hij eerst op het voorstel van 
Caroline in wil gaan. Met een “oké, prima” gaat Jan voor-
alsnog akkoord. Frans vraagt zich af:

“Als geld niet een probleem zou zijn, in hoeverre is dan 
onze doelstelling in Leidschendam gerealiseerd?”

Vervolgens ontspint het half uur erna een gesprek 
over de “noodsituatie”, zoals Frans de situatie samen-
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vat. Een situatie waar een ieder verschillend tegen aan-
kijkt en een eigen mening over heeft. Jan blijft hameren 
op het vinden van een paar grote sponsoren, die tonnen 
binnen kunnen brengen. Volgens Caroline is het expe-
riment Leidschendam wel geslaagd als experiment, 
waarvan veel geleerd is; maar nu lopen ze tegen een 
fysieke muur aan. Door het vertrek van Sophie en de 
langdurige ziekte van Menna moet YF nu echt kiezen.

“Er vallen gaten, grote gaten...” zegt Frans. “Als jullie 
morgen een nieuw en betaalbaar Leidschendam vinden, 
dan schieten jullie daar niets mee op.” Caroline en Jaap 
zijn het eens met Frans. Gelaten zegt hij:

“Als je tot de conclusie moet komen dat je die tonnen 
nooit binnen kan halen, dan moet je een andere doel-
stelling formuleren, want anders blijf je achter een fata 
 morgana aan gaan.”

Jaap ervaart de plek als heel goed, maar vindt dat YF 
het slecht heeft getroffen met de mensen daar:

“Ze hebben het…”, begint hij.
“Niet begrepen”, vult Jan aan.
De partner van Menna stelt dat YF radicaal moet ver-

anderen: een extra 20.000 euro levert over een jaar 
dezelfde problemen want zij, de mensen uit Leidschen-
dam, hebben er eigenlijk niets van hebben begrepen 
van de kunst en van YF: het was allemaal te ingewikkeld! 
Jaap blijft erbij dat dat komt door de negatieve invloed 
van een handje mensen daar. Caroline is het daar niet 
mee eens, en ervaart juist dat er veel geleerd is.

Ger geeft aan dat hij uiteindelijk een centrale kracht 
heeft gemist, die alles naar zich toetrok en die dus de-
legeerde wat er moest gebeuren. Jan, stilletjes nu, be-
aamt dit. Ze constateren dat het ook Menna niet gelukt 
is. Frans relativeert: hij vindt dat de vergaderingen van 
de denktank juist leuker werden “naarmate we minder 
een voorzitter en minder verslagen hadden”. Caroline 
pruttelt dat er hier, in de denktank, te vaak en te veel 
open eindjes waren, die niet vertaalbaar waren naar 
daar, waar het uitgevoerd moest worden:

“Hier hebben we al onduidelijkheid... en dan heb je daar 
een open eindje.” Ze geeft aan dat ze het een stuk wense-
lijker acht dat er nu eens een echt gesprek plaats vindt, 

zoals nu wel gebeurt: “Dat is ook een omissie naar ons-
zelf toe, dat we niet zo met elkaar spreken over waarmee 
zijn we nu bezig.” Het gesprek gaat nog even verder. Er 
worden al een paar ideeën geopperd, totdat Jan opeens 
met ferme toon het gesprek stillegt:

“Ik zie in alles wat er tot nu toe besproken is eigenlijk 
geen toekomst. En ik blijf bij mijn verhaal dat wij iets te 
bieden hebben dat heel veel geld waard is. Daarover zijn 
we het niet eens; dat begrijp ik heel goed. Ik vind dat de 
stelling die ik geponeerd heb, tien jaar geleden, vijf jaar ge-
leden, drie jaar geleden […] Wat wij te bieden hebben is…
we innovate innovation! Dat is waarvoor ík sta.” Hij reikt 
vervolgens aan iedereen een uitgewerkt A4-tje uit, met 
als titel We innovate innovation, en vraagt om het ter 
plekke door te lezen en erop te reageren.

Frans gaat hier meteen tegen in:
“Ik vind het een vre-se-lij-ke kreet. Ik zeg het maar even 

lomp. Want ook als je er over nadenkt: wat betekent het nu? 
Zegt het eens in gewoon Nederlands?”

Jan legt al haperend en omstandig uit, waarom in-
novatie belangrijk is. Hij haalt er het Westen, Japan en 
grote bedrijven bij die het belang van innovatie tenmin-
ste wél erkennen, en de rol van abstractie daarin. Het 
vuur wordt Jan vervolgens aan de schenen gelegd over 
alle aannames en uitspraken die hij doet. Jan geeft aan 
dat hij al zelfs een brief heeft geschreven naar de CEO 
van een grote internationale onderneming, die werkt 
met kunst en innovatie. Hij heeft deze CEO gevraagd 
of hij YF wil introduceren bij een aantal andere grote 
organisaties in Nederland. De leden van de denktank 
zijn verbaasd, meer overdonderd. Caroline stelt als al-
ternatief voor om mensen uit het brede YF netwerk aan 
te schrijven die ook al een bijdrage voor het eerste boek 
van YF (Tussen Ratio en Intuïtie) hebben geschreven: van 
politici, professoren, kunstenaars tot de commissaris 
van de koningin. De anderen vinden haar voorstel een 
goed idee. Jan luistert niet en gaat gewoon door met 
zijn betoog over we innovate innovation en haalt er de 
hele wereld bij. Het is duidelijk dat hij écht gelooft in zijn 
nieuw plan. Caroline wordt even praktisch, gezien de 
acute situatie van YF Leidschendam:
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“Daar zit ik in het bestuur. En onderweg hier naar toe 
dacht ik: gaan we het opzeggen, of niet…?”

Jan, ondertussen kwaad geworden, roept luid:
“Ga jij maar opzeggen! Ik... ik…” Hij loopt rood aan en 

gaat steeds luider spreken. Caroline vraagt hem een 
beetje rustiger te doen, maar Jan gaat door: “Onder-
hand denk ik sodemieter allemaal maar op. Ik ga het wel 
alleen doen! Jullie zijn niet bereid in te zetten op de mo-
gelijkheden. Jullie zijn allemaal bezig met de moeilijkhe-
den! Dit is de laatste kans, die moeten we nu nemen!” Jan 
springt bijna uit zijn vel en raast nog even door tegen 
iedereen. Hij is niet op zoek naar 120 bezwaren maar 
naar 100 procent steun, zegt hij. Ook al is het voor een 
dwaas plan. Jaap probeert hem te kalmeren, maar Jan 
is zwaar teleurgesteld, en niet te stoppen.

“En dat [de steun; CvdL] voel ik niet, en ik krijg die niet! 
Maar, als we nu niets doen, dan wordt het niks. Dan stort 
het op een prachtige manier in, als een sculpture requi-
em.” Zelfs in zijn boos-zijn, praat hij nog beeldend.

Een lange, lange stilte volgt…
Niemand kan of durft nog iets te zeggen.
“Kunnen we eindelijk eens wat gezamenlijk doen, ook al 

denken we er verschillend over?” vraagt Jan, al iets rus-
tiger. Hij wil zijn voorstel voor een nieuw symposium in 
Leidschendam, waarmee hij veel geld wil binnenhalen, 
er door heen drukken en vraagt van iedereen een bij-
drage. Hij geeft toe, hij is uit de bocht gevlogen met zijn 
opmerking dat iedereen kon opsodemieteren en “dat is 
heel onterecht”, want hij beseft ook dat hij de mensen 
van de denktank nodig heeft voor zijn plan. Jan zegt dat 
hij al een commitment afgegeven bij de penningmees-
ter om de locatie in september van het volgende jaar 
(2014) te huren:

“Ik heb het drie keer met honderden miljoenen gedaan 
en op de achterkant van een enveloppe geschreven: we 
gaan het zo doen en verdomd… als je het allemaal accep-
teert, dan gebeurt dat!”

Frans, een lange tijd stil geweest, reageert, heel 
 rustig:

“Nog even, je was net even boos, dat mag. En je zei 
toen: donderen jullie allemaal maar op, maar ik laat me 

niet wegsturen. Ik ga zelf wel weg. Ik doe niet meer mee, 
want ik geloof er niet in. Ik ben met jou eens, dat als je 
hier achteraan wilt, dan moet je daarin echt geloven. En 
ik geloof het echt niet. En dan blijf ik niet zitten. Want dan 
blijf ik ‘remmer in vaste dienst’. Dat vind ik een rol, waar-
in ik geen zin heb. Ik denk dat de rit allerlei bochten en 
allerlei veranderingen heeft en dat die rit dus met zich 
meebrengt dat bepaalde mensen dan de rit niet meer 
zullen mee maken…” Frans praat heel rustig, met hoog 
rode wangen. Jan kijkt hem aan, en zegt dat hij het met 
hem eens is. Hij vindt het ook jammer wanneer Frans 
vertrekt. Frans grapt dat hij nog wel een laatste biertje 
zou willen. Jan staat direct op van tafel en loopt naar 
zijn kelder, beneden.

De rest van de groep houdt zich stil, heel stil. Wan-
neer hij de kamer uit is, fluistert iedereen ontdaan en 
onthutst door elkaar heen.

“Is dit nu de opheffing van de denktank?”
“De denktank wordt nu een projectgroep en dat is toch 

nooit de bedoeling geweest?”
Wanneer Jan terugkomt met het laatste biertje dat 

hij in huis heeft, probeert Jaap voorzichtig aan te geven 
dat er tot op heden weinig is gerealiseerd van de grote 
plannen. Jan eist echter zeer nadrukkelijk, van een ie-
dereen die blijft, om wel in zijn plannen te geloven:

“Ook als je het er niet helemaal mee eens bent, toch 
maar even moet doen, want die eenheid moeten we naar 
buiten uitstralen. Of anders moet een ieder maar weglo-
pen.” Frans waarschuwt Jan dat hij niet zo moet optre-
den. Jan herhaalt dat hij de leiding gaat nemen in de 
volgende fase. Hij kijkt iedereen aan en zegt:

“En als je daar alles op tegen hebt, dan hoef je niet mee te 
doen: ik neem het je niet kwalijk!” Hij kijkt weer een ieder 
strijdlustig aan en maakt een rondje langs de troepen, 
want hij wil direct een antwoord. Ger zegt aarzelend toe 
dat hij, als de tijd er klaar voor is, een workshop kan 
geven. Tot de tijd dat Jan hem daarvoor vraagt, zal hij 
afwachten. Caroline, beduusd van alles, zegt:

“Als je me nu met een mes op de keel vraagt ‘kies posi-
tie’ dan geef ik als antwoord dat ik het nu niet kan geven, 
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omdat het me allemaal onduidelijk is.” De anderen blijven 
redelijk stil en in verwarring.

Na het biertje stapt Frans op en neemt hij afscheid 
met een “Ik zie jullie nog wel eens in Leidschendam.”

Later, in een reflectief gesprek met Caroline bij Frans 
thuis, vertelt hij waar het voor hem mis ging: “Toen de 
abstracte kunst en YF de wereld ging verbeteren. En Jan 
ging bepalen dat je zijn blogs langzaam moest lezen, omdat 
je het anders niet zou begrijpen […] De missie statement 
‘YF gaat de wereld verbeteren’ heeft geleid tot absurde 
proporties in commerciële briefjes van Jan. Het doel is 
misbruikt, nog erger! Wanneer er instrumenteel gewerkt 
wordt met de collectie om iets te scheppen, is er sprake van 
kunst. Daar waar geformaliseerd en gefrustreerd wordt, is 
het een molensteen”. YF is zo ver gekomen omdat het tot 
nu toe leuk was, maar Frans zou geen 500 euro willen 
investeren in YF, “tenzij het geld zinnig wordt uitgegeven.”

VIGNET 17
Over en weer 
verwachtingen145

In 2014 worden de activiteiten van YF Leidschendam 
snel afgebouwd. In januari vindt nog een mooi kunst-
concert plaats (zie Vignet 9) en in september en oktober 
de enige en laatste expositie in 2014, met een paar ont-
vangsten. Caroline voert nog een paar reflectieve ge-
sprekken, onder meer met Guido, Menna en Jan, over YF 
Leidschendam, verwachtingen, lessen en  leiderschap.

Guido memoreert het toeval: de ontmoeting tussen 
 Caroline en hem tijdens een workshop beeldhouwen. 
Hij zocht een organisatie met kunst, zij een locatie voor 
kunst. En zo is het allemaal begonnen in 2011, ruim drie 
jaar geleden. Hij heeft altijd een passie voor het gebouw 
gehad, en vertelt enthousiast over “de vierde dimensie”: 
de ruimtelijke kwaliteiten, het wow-effect en een spi-
rituele lading in het gebouw zelf. De context alleen al 
nodigt, volgens hem, mensen uit om anders te zien.

“Ik durfde het experiment wel aan”, zegt hij. Zijn primai-
re doel is leven in de locatie brengen en “aantonen dat 
beeldende kunst wat doet.” Maar vanaf het begin is het 
YF gedachtegoed niet bij hem geland en na drie jaar nog 
niet “geïncorporeerd”. Toch was het voor hem voldoende 
interessant om energie te steken in de samenwerking.

Guido ziet parallellen tussen YF en Tsoar,146 het pro-
ject vóór YF dat vier jaar heeft gedraaid op subsidie van 
de parochie. Tsoar was op zoek naar verbinding, waar-
den en inspiratie “via religie, spiritualiteit, vieringen en 
dialogen”, maar dan meer los van de parochie. Guido 
was als lid kernteam verantwoordelijk voor het gebouw 
en de kunst. Beiden projecten zijn enthousiast begon-
nen en uiteindelijk gestopt vanwege te weinig publiek. 
Door steeds meer beperkende regels van de parochie 
moest Tsoar manoeuvreren tussen oude en nieuwe 
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waarden. Guido geeft als voorbeeld dat Tsoar van de pa-
rochie geen uitvaartonderneming in huis mocht nemen, 
voor extra inkomsten. Caroline herinnert Guido eraan, 
dat YF dit van Guido ook niet mocht doen. Alsof de be-
perkende regel zich herhaalde in het volgende project. 
Guido is zelf verrast, wanneer hij dit beseft.

Hij geeft vervolgens aan dat hij moeilijk nieuwe 
vrijwilligers uit de buurt kon vinden voor YF. Meestal 
zoeken vrijwilligers sociale contacten en gezelligheid, 
zoals bij het andere museum waar hij bestuurslid is. 
Hij stelt:

“Het basis gedachtegoed van YF is niet te snappen voor 
normale mensen. Kunst is leuk, maar het verhaal gaat me 
de pet te boven”. Dit heeft Guido van meerdere mensen 
gehoord. YF wil te veel “afdwingen in vakjes” in plaats 
van “het gewoon laten gebeuren.” Als YF meer vrijwil-
ligers wil, moet zij het werk begrijpelijker en leuker 
maken. En door één vaste persoon laten managen en 
pamperen. “Er zit nu te veel zwaarte op YF. Het moet meer 
luchtiger worden gemaakt voor vrijwilligers”. Bij de mu-
ziekconcerten was soms te veel uitleg. YF moet beter 
nadenken over hoe krijg ik publiek en vertel ik het ver-
haal, aldus Guido.

Op de vraag over leiderschap is Guido duidelijk: Jan 
en Menna bepalen wat goed of slecht is, nemen de be-
slissingen, los van wat er om heen zit. Hij vindt hen te 
veel solistisch optreden en voelt weinig ruimte voor een 
veilige omgeving voor anderen:

“Zij hebben het idee over de inhoud, lopen voor de troe-
pen uit en hebben weinig binding met de mensen die ze 
nodig hebben. Het gaat meer om de ego’s van de kun-
stenaars, de discussies, ruzies en afstand creëren. Veel 
gedoe. Aan alle kanten schuurt het systeem.” Hij noemt 
Jan een hoog-laag-denker, die alleen kijkt naar “posi-
ties in het maatschappelijke speelveld”, meer aandacht 
aan de top geeft dan aan de rest, selectief credits geeft 
(wel naar Menna en niet naar anderen) en dominant is, 
waardoor anderen niet aan het woord komen.

Voor een volgend project heeft Guido wel een paar 
ideeën, zoals het maken van een haalbaar business 
plan, behoeften checken bij publiek, inhoud samen met 
financiën en organisatie op orde maken, verschillen uit-

spreken, veilige omgeving creëren waarin iedereen aan 
het woord kan, realistisch kijken en een goede facili-
taire organisatie. Op de vraag wat YF heeft opgeleverd, 
reageert hij kort:

“Geen naam. Geen imago. Geen merk in Leidschendam. 
Voor de Haagse kunstenaars is het puur een plek voor ex-
poseren”. Hij heeft zelf het meeste plezier gehad op de 
momenten dat “we met z’n allen aan het werk waren”. Als 
collectief. De eerste kennismaking was een “momen-
tum met veel mensen.” Daarna liep het plezier af door 
een stapeling van zaken en “te veel ego om in een collec-
tief te kunnen werken. Te autonoom, te apart.”

Menna en Caroline zitten op een frisse, doordeweekse 
middag in oktober (2014) in alle rust op een overdekt 
terras, met uitzicht op water. Caroline begint het ge-
sprek met de vraag wat haar al die tijd heeft gedreven, 
in YF Leidschendam. Menna vertelt enthousiast en ook 
bedachtzaam:

“Kleinschalige experimenten, waarin we allen lol heb-
ben, kunnen opschalen naar het grootte. Hoe verenig je dat 
kleinschalige met het groter ambitieniveau. Of binnen gro-
tere bedrijven. Dat is een mooi vraagstuk. Juist door het 
doen van dingen. Iedereen is gaan doen.” Ze voegt direct 
toe: “Waaraan jij je terecht geërgerd hebt: weinig mensen 
die écht wat doen en die reageren op vragen. Ik vraag me 
nu wel eens af, waarom we niet gewoon hebben gezegd: ga 
nu gewoon een workshopje dóen. Hoe het voelt wanneer je 
zelf iets creëert. Hoe je uit iets bestaands, iets nieuws kunt 
laten verschijnen. Dat is mooi als dat gebeurt.”

Ze heeft net het jaarverslag van YF voor 2014 opge-
steld en is trots op de grote lijst van nieuwe kiemen:

“Er zijn een aantal mooie nieuwe concepten ontstaan en 
gegroeid. Je hebt eigenlijk bewezen dat je het kunt. Je hebt 
onder handbereik hoe je het kan. Als je naar het jaarver-
slag kijkt dan zit er heel veel in wat enorme waarde heeft. 
Een overzicht van de kiemen. Dat je het uit het hele experi-
mentele van Woudrichem hebt gehaald, naar een soort van 
in bedrijfstelling fase 1.” Wederom voegt ze direct toe dat 
ze ook teleurgesteld is:

“Niet kunnen doorpakken, om heel veel redenen die 
dan samen komen, naar fase 2. Die ruimte heeft het nooit 
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gehad in de botsing van belangen, ideeën, visies, wensen, 
dromen… Ik weet het niet…”

Een lange stilte volgt.
Op een stuk papier tekent Caroline het model van De 

Monthoux (2004). Midden tussen de vier kwadranten 
tekent ze YF kunst. Ze licht de vier esthetische rollen 
toe (kunstenaar, criticus, publiek, techneut) en vraagt 
Menna vervolgens wie zij in de afgelopen jaren welke 
rol heeft zien oppakken binnen YF? Menna gaat direct 
onderzoekend aan het werk, en samen tekenen ze de 
spelers van de denktank en de doetank op het stukje 
papier. De tekening wordt een soort kaart. Op de vraag: 
wie is de kunstenaar in YF, antwoordt ze direct:

“Ik denk dat ik de kunstenaar ben. In de definitie van iets 
creëren. Een idee wat gevisualiseerd wordt of geconcreti-
seerd wordt. Jij zit met twee benen erin: degene die altijd 
vraagt: wat is hier YF aan? Dus de criticus. Maar ook cre-
eerde je daarin. Jij voegt er ook iets aan toe. Dat kunste-
naarsdeel zit ook in wie jij bent.” Ze moppert vervolgens 
op een aantal leden van de denktank; nu het einde van 
YF Leidschendam nadert, worden ze opeens actief. “Dat 
had je nu eens jaren eerder kunnen doen, potverdorie!”

Haar conclusie is dat zij, Chantal en Caroline tot nu 
toe de enige kunstenaars zijn, die een idee kunnen ver-
talen naar een artistiek YF experiment: “Het creëren 
van, het letterlijk visualiseren, het tastbaar maken van het 
gedachtegoed. Dat is niet persé een expositie, maar het 
vertalen in iets waarmee het ‘wat we bedoelen’ overdraag-
baar wordt aan anderen.”

Het bouwen en onderhouden van de website, opbou-
wen van een klantenbestand en ontwikkelen en verstu-
ren van uitnodigingen ziet ze meer als een technische 
rol van haar. Iets dat moest gebeuren. Waaruit ze echt 
energie krijgt, zit meer in het kunstenaarschap en het 
faciliteren dat nieuwe experimenten, zoals Ikebana en 
het kunstconcert, kunnen ontstaan.

Vervolgens deelt Menna de overige mensen in. Errit 
heeft een speciale positie: hij heeft als theoreticus het 
fundament gelegd onder het gedachtegoed van YF, én 
de denktank altijd aangezet tot het handelen.

“Want uiteindelijk in het handelen druk je het uit, dus 
niet alleen in het idee, maar in wat je doet.” Citeert ze 
Errit. Hij is, in haar ogen, de kritische leermeester die 
zorgde voor evenwichtige discussies. Ze stelt vast:

“Errit bood tegengewicht tegen het opsluiten van dingen, 
zoals Jan dat vaak doet.”

Ger, na het wegvallen van Errit, pakt nu soms die rol 
van leermeester over in de denktank. En, indien ge-
vraagd, ook de rol van kunstenaar in Leidschendam. De 
rol van publiek is voor haar direct duidelijk:

“Jan! Hij is als geen ander in staat om als een boegbeeld 
anderen te enthousiasmeren!”, en voegt direct er aan toe: 
“Maar niet in doorpakken, verbindingen leggen of als deal-
maker. Eigenlijk was Jan niet in staat om het contact op tijd 
los te laten en was er ook niemand die het eerste contact 
van Jan kon overnemen, wat nodig is om tot echte samen-
werking te komen en publiek echt te kunnen bereiken.”

De vrijwilligers uit Leidschendam deelt ze gemakke-
lijk in bij de technici, maar de overige betrokkenen niet 
zo makkelijk. Plaatst ze de twee financiële bestuurders 
bij de technici? En waar Jaap, Joop en Ger? In de prak-
tijk ontwikkelden rollen vanzelf, of niet. Het model helpt 
haar wel bij het formuleren van haar conclusie over YF:

“Heel basale principes die in ieder leerboek staan – les 1, 
jaar 0 –; die zaten om de een of andere reden niet goed in 
deze opstart.”

Wanneer Caroline haar vervolgens vraagt over YF 
en leiderschap is Menna direct duidelijk: de denktank 
in Woudrichem, met haar jarenlange cultuur van vrij 
denken, heeft nooit leiderschap nodig gehad. Maar in 
Leidschendam, met een vaste locatie, was leiderschap 
wel noodzakelijk. Omdat YF van vrijheid naar moeten is 
gegaan. Ze beseft dat zij en Jan de leiders zijn van YF. 
En dat er tussen hen beiden grote verschillen zijn in 
visie, aanpak en stijl. Dat ze daardoor ook regelmatig 
botsten. Waar zij gelooft in kleinschalige projecten en 
“de dingen beginnen en laten groeien”, ziet zij de droom 
van Jan als “tegelijkertijd groot willen doen en zijn.” Ze 
geeft toe, achteraf, dat ze te weinig tijd hebben besteed 
aan hoe je beiden kunt verbinden, want dat zou ze ei-
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genlijk het mooiste vinden. Maar dat is haar niet gelukt. 
Ze vertelt hier zeer open over:

“Jan beseft natuurlijk wel dat hij het niet alleen kan doen. 
Hij snapt dat hij mij te vriend moet houden. En dus beweegt 
hij mee in het gesprek…Hij belazert de boel en hij manipu-
leert je.” Ze vertelt dat ze Jan hiermee heeft geconfron-
teerd in een overleg, en dat hij het dan afdoet met een 
grapje. De botsende krachten zitten voor haar op een 
groot aantal gebieden:

“De grote belofte van Jan met het gebouw versus onze lol 
van gewoon dingen willen doen en daar energie uithalen. 
Het regelmatig bij elkaar zitten [in Leidschendam; CvdL] 
voor dingen die eigenlijk niet nodig zijn en veel tijd opeten, 
die je niet in andere dingen kunt steken. Het wegvallen van 
de denktank als motor van nieuwe dingen bedenken, en 
daarmee van de verbinding tussen Leidschendam en denk-
tank. Zodat de groep in Leidschendam denkt: wat doen die 
mensen in Woudrichem nog? Het niet echt geïnteresseerd 
zijn [van de denktank; CvdL] in het meenemen van de 
mensen van Leidschendam in wat YF is. De ongelukkige 
samenloop van menselijke omstandigheden. Zodra Martin 
voet in de kerk zet met inrichten, is het één groot drama: 
alles wordt 80.000 keer bediscussieerd! Je wordt kunsthis-
torisch ter verantwoording geroepen. Dat kan je de kunst 
niet aandoen! Of de kunst nu deugt of niet, is voor mij nooit 
een issue geweest om niet een mooie expositie te maken!”

Menna praat vol passie over exposities maken in 
Leidschendam, maar uiteindelijk noemt ze (de proces-
sen van) YF Leidschendam een drama. Waar zij in ieder 
geval “geen enkele lol aan heeft beleefd.” Ze neemt het 
zichzelf kwalijk dat ze nooit de moed heeft gehad om 
sodemieter op te zeggen. Botsen is niet erg voor haar. Ze 
heeft met Ger en Jaap ook pittige discussies gehad over 
het maken van een expositie: “Het is ook niet gemakke-
lijk om tot een oplossing te komen, samen. Dat gaat uit 
van in ieder geval wederzijds respect en nieuwsgierig zijn 
naar elkaars inzicht. En het moet wel ergens toe leiden.” 
Ze geeft aan dat ze het ook niet altijd weet, als leider 
of kunstenaar, ook al verwachten anderen dat wel van 
haar, vermoedt ze. Tijdens Gers workshop Kijken naar 

Kunst in Leidschendam heeft ze meegedaan als deel-
nemer, tot verbazing van anderen:

“Ik moet net zo goed zoeken en worstelen in de modder. 
Dat was voor hen ook weer een eye opener.”

Wederom is ze heel open: “Ik heb me afgevraagd: als 
ik niet financieel had geparticipeerd, wat dan? Ik wilde er 
daarom misschien ook wel meer voor mezelf uithalen. En 
daardoor heb ik het misschien ook wel op een andere ma-
nier gedaan. Terwijl, wanneer ik misschien mijn energie 
zou hebben gestopt in het bedrijfsproces, wat misschien 
niet het leukste is maar waarin ik wel goed ben, dan had 
het misschien ook anders gelopen. Maar ik wilde er ook 
iets voor mezelf uithalen. Omdat mijn geld er in zat.”

Voor Menna is plezier er uit halen doorslaggevend. 
Wanneer dat wegvalt “[…] word je steeds chagrijniger 
over de dingen. Het loslaten van exposities was misschien 
minder erg geweest. Maar de discussies met een Mar-
tin…”, dat ging vaak mis tussen hen, en ze wordt er nog 
steeds kwaad om: “Potverdorie, het is míjn geld en we zit-
ten hier niet alleen om jouw lol te beleven. Ik moet zelf ook 
nog lol hebben!”

Menna heeft een eigen visie op leiderschap. Zij is 
voorstander van het scheppen van randvoorwaarden 
waarmee mensen kunnen functioneren en “dus niet ie-
mand die iets verbiedt of niet toestaat.” Een goede leider 
zorgt ervoor dat mensen doen waarin ze goed zijn. Door 
het stellen van vragen, die de ander helpt bij het zoe-
ken. Zoals zij heeft gedaan bij de kunstconcerten. Com-
promisloos werken aan kruisbestuiving, zodat er iets 
nieuws kan ontstaan, dat ook weer nieuwe energie op-
levert. Ze noemt het, met een grote glimlach, Brabants 
leiderschap: collectief, open en met kritische dialogen. 
Zoals in de (vroege) denktank. Menna:

“Ik neem dan wel de verantwoording om die website te 
maken, maar de input van de anderen zit daar automatisch 
in. Bij de vragen die gesteld worden, denk ik: o ja, een goede 
vraag. Niet een verantwoordings- vraag, maar een toetsen-
de, onderzoekende vraag. Waardoor er iets kan ontstaan.” 
Wanneer de processen zo gaan is er geen expliciet lei-
derschap nodig. Maar ook de denktank is de laatste ja-
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ren veranderd van een vrije naar een meer gestuurde 
denktank, stelt Menna. Vooral toen het willen een moe-
ten werd, herhaalt ze nogmaals. Voor Menna valt dit sa-
men met het moment dat Jan ongeduldig werd en zei 
“nu moet het maar eens gebeuren”. Ze vervolgt: “Pas toen 
Jan vond dat zijn ding ons ding moest worden, daar is het 
ergens niet goed gegaan. Dat je bezig bent iets nieuws te 
realiseren vóór iemand. Dat is wat anders dan dat je samen 
onderweg bent. Het werd een project en wij wilden niet mee 
in de projectstructuur. Absoluut niet!”, zegt ze heel duide-
lijk. Ze weet dat Jan juist weer niet geloofde in het YF 
business model met die artistieke realiteiten, dat Menna 
en Caroline hebben ontwikkeld voor YF. Ze constateert:

“Er waren allerlei verschillende visies over hoe je het 
[gedachtegoed, de mensen; CvdL] tot een onderneming 
maakt. Dat botste op elkaar. Jan ging niet mee. Hij liet het 
ontstaan. Terwijl zijn bijdrage net zo hard nodig is!”, vindt 
Menna, en vervolgt: “Hij voelde niet de verantwoordelijk-
heid om zich ermee te verbinden, waardoor het niet kon 
slagen. Als je niet verbonden bent met het resultaat dat 
je wilt bereiken, dan komt het er niet. Hij heeft letterlijk 
gezegd: op jouw manier werkt het niet, dus heb ik het recht 
om het op mijn manier te doen!”

Ze zucht. Jan gaat het nu op zijn manier proberen: in 
zijn eentje, met andere mensen en zijn collectie.

Opeens lacht ze, want ze beseft dat “alles wat je nodig 
hebt, was er eigenlijk wel!”

“Waarom werkt het dan toch niet?”, vraagt ze zich ten 
diepste af. “Misschien ligt het wel aan mijn eigen han-
delen?” In Woudrichem werkte ze compromisloos. In 
 Leidschendam is het iedere keer weer komen tot een 
soort van compromis over welke kant ze op moeten, en 
waarin iedereen zich wel zou kunnen vinden.

“Hetzelfde geldt bij ons Halen en Brengen [experiment; 
CvdL]. We hoefden ook aan Laurens [de penningmeester; 
CvdL] helemaal geen verantwoording af te leggen. Dat ge-
beurde wel. Daardoor bedachten wij een vorm die ook voor 
Laurens verteerbaar zou zijn. Maar eigenlijk zeiden ze: 
doe dan maar. Uiteindelijk zitten we gefrustreerd buiten, 
we praten er nog over door en bedenken het beter. Op dat 
moment nemen we impliciet de beslissing: we gaan het 

gewoon doen. Maar het is óns ding geweest. Niet het YF 
Leidschendam ding!”, zegt ze luid, en vervolgt:

“En daar ergens… is vermorzeld wat de kracht ervan is. 
Letterlijk tussen de molens geraakt. Krrrrrrr.”

Menna maakt met haar handen allerlei krakende ge-
baren en herhaalt het geluid. Ze constateert:

“Tussen die molens is YF het artistieke kwijtgeraakt, 
de vrijheid, de ruimte waarin het kan ontstaan. Want het 
is bijna nooit, misschien wel helemaal nooit, ontstaan in 
de bijeenkomsten, maar altijd er buiten. Eigenlijk hadden 
we moeten zeggen: vertrouw ons nu maar, het komt wel 
goed. En andersom hebben we ook niet uitgestraald: joh, 
het komt goed, vertrouw het. We zijn eerder nog aan ons 
zelf gaan twijfelen. Met de exposities ging ik heel erg aan 
mijzelf twijfelen. Omdat daarbinnen de ruimte niet was 
of genomen is. Of omdat we ons gehinderd of bezwaard 
voelden...” Ze constateert dat “wij met z’n allen onszelf 
hinderden” en grapt, luid lachend, dat “we het [gedoe; 
CvdL] niet buiten onszelf kunnen leggen.” Meer serieus 
vervolgt ze:

“Er kunnen vele oorzaken zijn, die net zo goed de goede 
kant hadden kunnen uitvallen, tot nieuwe ideeën. In plaats 
daarvan raakten wij geblokkeerd en voelden ons onderdeel 
van een normale organisatie, waar we al in zaten. En daar 
hadden we helemaal geen behoefte aan. Ik in ieder geval 
niet. Daar verdien je dan je geld mee, maar dat wil ik niet 
hier doen. Er lag een business model met hoe we het doen. 
Daar hadden we die functies van Jan niet voor nodig. En 
toch wil hij daarop doorzetten. En ons ook niet, letterlijk, 
ruimte geven om het op een andere manier uit te proberen 
en te kijken waartoe dat leidt. De échte ruimte is laten we 
maar eens zien, we gaan onderweg. Maar die was er niet… 
aan de kant van Jan.”

Zij is daar nu opvallend duidelijk over. Jan is blijven 
steken in een manier van bedrijfsvoering van toen en zij 
is van mening dat dat nu niet meer bestaat, aldus Men-
na. Een andere belangrijke conclusie is dat YF in haar 
ogen eigenlijk geen artistieke doelstelling heeft gehad 
in Leidschendam:

“Die hadden we niet. Wel een zakelijke doelstelling. 
Wij [Menna en Caroline; CvdL] hadden een artistieke 
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 doelstelling geformuleerd, in het snijvlak van het zakelijke 
en het artistieke. Maar die was van ons en van niemand 
daarbuiten. In het collectief zat een zakelijke doelstelling, 
geen artistieke! Een strijd tussen het zakelijke en artistie-
ke. Maar de hoofdmoot was: bedrijfsvoering en groeien. 
Begrippen waarvan je zegt: het is gewoon werk!”

En, op meer werk zat ze niet te wachten, verzucht ze 
tot slot.

Een paar maanden later, de dag voor kerst (2014), heeft 
Caroline met Jan in Woudrichem een reflecterend ge-
sprek. Jan toont haar dat alle YF kunst ondertussen 
weer opgeslagen is in zijn huis in Woudrichem. Caroli-
ne begint met de vraag wat in zijn ogen het ‘Grote Plan’ 
was voor YF Leidschendam. Jan haalt er direct een 
mooi en groots vormgegeven document bij, dat al negen 
jaar oud is. Hij licht toe:

“We hebben toen al opgeschreven wat we wilden. Een 
cross-overcentrum en geen museum. Met een naam die 
niets met de functie te maken heeft. En de beschikbare 
collectie aanvullend op bestaand museummaterialen. Een 
werkplaats der muzen. Dát is het business model.” Jan 
vertelt enthousiast dat de bezoekers naar YF komen om 
beïnvloed te worden in hun denken, en niet alleen, zo-
als in een museum, om naar iets moois te kijken. Want 
schoonheid is compositie met een twist erin. Het is iets 
intrigerends. Net iets doen wat helemaal niet past. En 
daar staat YF voor, aldus Jan. Hij wijst enthousiast naar 
het abstract expressionistisch kunstwerk van Ernest 
Briggs (1975, Z.T.) dat achter hem hangt.147 In zijn ogen 
superieure kunst met veel twisten. Jan is lovend over 
deze kunstenaar, die hij ontdekt heeft en die eigenlijk 
als enige van zijn generatie expressionistische kunste-
naars niet beroemd is geworden:

“Niet omdat hij slechter was. Hij was misschien te goed! 
Door binnen deze abstractie te veranderen in stijl. Brigss 
was geen commercieel succes. Mensen kwamen bij hem 
en dan was hij al op een nieuwe manier bezig, terwijl zij 
juist iets wilden hebben van zijn laatste manier […] Hij is in 
mijn ogen niet beroemd om een slechte reden. Hij verkoopt 
slecht en heeft niet een commercieel succes zoals de an-

deren. Hij denkt dus, ik ga ze wijzen dat ik de enige ben die 
het goed snapt!”.

Op dit moment schrijft Caroline in haar aantekenin-
gen: heeft Jan het nu over de schilder of over zichzelf? 
Jan vertelt enthousiast door over het werk van Brigss, 
dat in zijn ogen “het sleutelwerk is voor het abstract ex-
pressionisme.”

Om weer terug te komen op YF Leidschendam, vraagt 
Caroline hem naar zijn  schwungmomenten. Jan noemt 
direct de veiling en geeft ook toe dat hij van te voren had 
gedacht dat het niets zou worden:

“Maar dat was niet zo […] Dat komt door de goede men-
sen die er waren. Daar was ik heel enthousiast over. Dat 
zijn allemaal dingen die je kunt doen. Alleen…niemand be-
taalde ergens voor. Dus het moest in elkaar storten omdat 
de inkomsten lager waren dan de uitgaven. Dat hebben we 
als groep nooit serieus aangepakt.”

Wanneer Caroline hem vraagt naar zijn dipmomenten 
binnen YF Leidschendam, weet Jan het direct:

“Mijn dipmoment is dat twee jaar lang niemand mij 
 serieus heeft genomen op financieel vlak.”

Hij geeft toe dat hij zelf ook niet alle antwoorden wist, 
bijvoorbeeld hoe YF meer inkomsten kon krijgen, maar 
het ergste voor hem is dat niemand zijn vraag serieus 
nam in die periode:

“En dat ik er alleen voor stond!”, herhaalt hij, een 
paar keer.

Jan is stellig overtuigd dat voor een goed product mil-
jarden beschikbaar zijn bij de Europese Unie. Hij zucht:

“En mijn product is… niet te beschrijven. Een eureka mo-
ment. Ik faciliteer iets dat niet bestaat.”

Het valt Caroline op dat Jan al niet meer spreekt over 
YF als collectief maar over zijn product. Het symposium 
dat hij gaat organiseren is ook een bedenksel van hem.

Wanneer ze hem vraagt waarom het bijvoorbeeld niet 
gelukt is om de Anarchy room in Leidschendam beter 
te benutten, raakt Jan licht geïrriteerd: “Omdat niemand 
het op zich heeft genomen om daar mensen voor te krij-
gen!” Hij is nog steeds teleurgesteld dat ook zijn voor-
stel [bedrijfsvoering, met 15 functies; CvdL] niet van de 
grond is gekomen:
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“Ik mocht niet de doelen en functies toewijzen!”
“Van wie niet?”, vraagt Caroline.
“Ik heb het gevoel gehad dat men dat absoluut niet wil-

de!”, zegt Jan, nog steeds geïrriteerd.
“En wie is men?”, vraagt Caroline
“Ja, zoals we om tafel zaten”, vult Jan aan.
“De denktank of…?”, probeert Caroline.
Wanneer Jan het woord denktank hoort, wordt hij 

kwaaiig, meer op zichzelf. Hij beseft dat hij de denktank 
verpest heeft door er een doetank of projectteam van te 
willen maken voor Leidschendam: “Daarmee heb ik de 
aard van de denktank verpest en is Frans terecht wegge-
lopen. Maar ook dat is mislukt. Als we het al moeten doen, 
dan moet ik het alleen doen. Of met andere mensen sa-
men,” concludeert hij.

Als Jan terugdenkt aan ‘die tafel’ in Leidschendam 
[de doetank; CvdL], noemt hij de groep mensen daar een 
hobbyclub. In ieder geval niet een bedrijf. Op de vraag 
wie dan de baas was van die hobbyclub, geeft Jan toe:

“Ik probeerde de bedrijfsleider te zijn, en dat werd bij 
voorbaat niet geaccepteerd.[…]Het waren vrijwilligers die 
niet van plan waren een bedrijf te zijn. En werkzaamheden 
te verrichten volgens plan […] Ik voelde me in de vergade-
ring in Leidschendam nooit gesteund. Want daar moest het 
gebeuren, waar anders? We hadden een grote tegenstel-
ling. Want Leidschendam heeft toch wel altijd al gezegd: in 
Woudrichem beslissen ze alles in de denktank. Maar in de 
denktank werd niets beslist! De denktank was van huis uit 
een denktank die niets te maken had met het doen in YF 
Leidschendam. Ik heb dat beeld nooit kunnen doorbreken!”

“Waar werd er dan wel besloten?”, vraagt Caroline.
“Ja, ik probeerde te besluiten… maar dat werd niet geac-

cepteerd”, antwoordt Jan.
“Maar er om heen dan? Waar dan?”, vraagt Caroline 

door. Jan raakt geïrriteerd door de vragen:
“Er werd niet besloten, er werd niet besloten!”, herhaalt 

hij, steeds luider.
“[…] Want, centen kwamen toch wel binnen, ogen-

schijnlijk.”
“Dat is dan toch wel funest, als er niet wordt besloten…”, 

probeert Caroline samen te vatten. Jan gaat door:

“Ik heb daar twee jaar met kromme tenen gezeten. En 
als ik langer als vijf minuten praat, zei iedereen: houd nou 
maar je mond dicht. Dat was standaard!” Wanneer Caroli-
ne oppert dat dat in de denktank ook wel gezegd werd, 
vindt Jan dat direct heel wat anders. En logisch, om-
dat het daar een opkomen en gaan is van ideeën. Maar 
in Leidschendam vond hij het niet logisch. Even later 
vraagt Caroline of er mogelijk twee kapiteins op één YF 
schip zaten? Jan ziet het anders:

“Er zat géén kapitein, want niemand werd geaccepteerd 
als kapitein. Ook Menna niet. Want die mocht geen ten-
toonstellingen meer maken. Die is van het beslissen over 
de tentoonstellingen afgehaald. Ik heb haar gezegd: als je 
wilt, kom ik erbij en dan wordt het hersteld. Maar dat wil-
de ze niet, dat ik mijn leiderschap daarop losliet. Want ik 
had ze echt de deur uitgestuurd. Ze wilde wel kapitein zijn, 
maar ze mocht het niet.”

Caroline vat samen dat het wel heel frustrerend voor 
Jan moest zijn, wanneer je droom zoveel tegenwerking 
krijgt. Dat klopt. Wanneer hij er aan terugdenkt, kan hij 
zich nog kwaad maken. “Ik zat me dan ook te verkruime-
len, waar je bij zat, twee jaar lang. En het werd niet door 
anderen zo gezien. Ik was die vervelende lastige vent.” Hij 
blijft mopperen op de situatie. Wanneer zijn symposium 
lukt en hij voldoende sponsoren kan binnenhalen wil hij 
Leidschendam gaan kopen, zegt hij, om er een natio-
naal en internationaal succes van te maken. En als dat 
niet lukt, vindt hij zichzelf te kort schieten.

“Ten opzichte van…?”, vraagt Caroline.
“Ten opzichte van wat ik wil”, voegt hij toe. YF Leid-

schendam ziet hij als een grandioze mislukking, maar hij 
heeft er ook weer energie uit gekregen om door te gaan. 
Maar dan met nieuwe mensen.

De laatste tien minuten van het gesprek gaat Ca-
roline nog even in op de vijftien functies, die Jan heeft 
voorgesteld [zijn model bedrijfsvoering; CvdL] en het 
Art Firm-model van De Monthoux met vier functies. Al 
schetsend op papier licht Caroline kort de vier functies 
toe, van kunstenaar tot en met techneut, en plaatst ze 
de YF kunst én gedachtegoed in het midden. Het eerste 
wat Jan vraagt, wanneer hij het plaatje ziet, is:
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“Waar staan de financiën?”
Caroline vraagt hem waar hij dit zou plaatsen, en waar 

hij zichzelf zou positioneren. Jan, kort door de bocht, 
somt op: “Nou publiek ben ik niet. Ik ben de kunstenaar 
niet. Ik ben de criticus niet. En ik ben niet de techneut. Ik 
ben geen van vier! Of wel?”, en hij kijkt haar aan. Caroline 
geeft geen antwoord. Ze vraagt wie hij dan wel ziet als 
de kunstenaar in YF Leidschendam? Maar hij vindt dat 
een volkomen verkeerde stelling, want het beantwoordt 
zijn vraag niet. Hij is stellig:

“Daar heb ik niets aan, aan dit soort overzichten. Als ik 
geen financiën zie, ben ik niet geïnteresseerd.”

Caroline licht toe dat zij financiën zou plaatsen tus-
sen techneut en publiek in. Jan schiet daar direct op 
in: “Maar wij hadden geen publiek en we hebben niets ge-
vraagd. Dan hadden we zelfs op de beste avond de helft 
gekregen als mensen tien euro moesten betalen.” Wan-
neer Caroline aangeeft dat ze Jan in de rol van publiek 
zou zien en Menna als kunstenaar, raakt hij wederom 
geïrriteerd.

“Ik hoor hier niet thuis!”, roept hij uit, kijkend naar het 
schema op papier.

Caroline probeert rustig aan te geven dat Jan toch al-
tijd het publiek toespreekt en mensen binnenhaalt.

“Neen, neen, neen!”, roept Jan hier tegen in. “Daar 
slaag ik dus niet in! Ik ben dat dus niet. Publiek is publiek. 
Dat is niet degene die het publiek interesseert. Dan moet 
je het anders noemen [...] Je zit hier hinein te interprete-

ren. Dat vind ik niet juist. Ik heb aan dat schema niets. Dat 
schema voldoet in geen enkel opzicht aan wat ik er van zou 
eisen.”

“Wat zou jij dan eisen? Ik pak een leeg velletje…”, zegt ze 
rustig tegen hem.

Jan steekt van wal dat een bedrijf functies heeft, met 
financiering, marketing, publiciteit, strategie et cetera. 
Dat zijn allemaal kosten. Hij memoreert hoe hij vroe-
ger, als projectmanager van grote projecten altijd eerst 
moest weten over hoeveel geld hij beschikking had. Er 
was altijd iemand met geld, die iets wilde van hem.

“Maar die is er nu niet, die iemand met een zak geld, of 
wel?”, vraagt Caroline, een beetje suggestief. Jan beseft 
goed dat hij, zonder sponsoren voor zijn innovatie-idee, 
moet stoppen: “Dan kunnen we alleen dingen doen, die je 
met zakgeld kunt betalen. Daarom werkte het zo leuk in 
Woudrichem, er was geen geld nodig. Ik vind het alleen niet 
voldoende leuk. Ik wil iets meer dan een hobby uitoefenen. 
Ik wil iets groots doen! Dat we nationaal invloed hebben. 
Het liefst internationaal. De innovatiekracht vergroten in 
de hele wereld.”

Als hij dan de middelen heeft dan wil hij zelfs Leid-
schendam als locatie kopen. Hij herhaalt dit een paar 
keer.

“Waarom?”, vraagt Caroline. Jan eindigt het gesprek 
met een mooi, duidelijk slotakkoord:

“Omdat ik dat wíl! Dat drijft mij! …En ik wil aan niemand 
verantwoording afleggen.”
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6.1 Relationele esthetiek en de 
esthetische realiteitscoach

De vier nieuwe Vignetten tonen sociale processen 
uit de casus van onder meer binden en afstoten tus-
sen mensen en groepen en van emotioneel gedrag 
van mensen. Interne processen, gedrag en interpre-
taties die van invloed zijn op het organiseren van de 
cross-overactiviteiten en  schwung, die ik nog niet eer-
der in deze dissertatie heb kunnen verklaren. Ik ga in 
deze en de volgende paragraaf te rade bij literatuur 
over het sociale en relationele, om vervolgens de 
praktijk te kunnen analyseren en duiden. Ik begin, 
wederom, met De Monthoux’s visie (2013) op relati-
onele esthetiek en de kunstenaar als relationele rea-
liteitscoach (relational reality coach) en sluit af met 
een reflectie op dit theoretisch perspectief.

Relationele esthetiek

De tijd is rijp voor meer sociaal verantwoordelijke 
kunst en relationele esthetiek, naast de meer tradi-
tionele culturele en commerciële esthetiek, aldus De 
Monthoux (2013).148 Relationele esthetiek richt zich 
op het visualiseren, communiceren en ontdekken 
van de realiteit als kunst, waarbij het publiek sterk 
visueel en esthetisch gericht is. Onder visualise-
ren verstaat De Monthoux de directe en indirecte 
perceptie, het esthetisch zichtbare en onzichtbare. 
Een overvloed aan kunstfestivals, Biënnales, spek-
takelshows, blockbuster exposities en nieuwe visu-
ele (social media) middelen zorgen voor een groot 
aanbod van artistieke en visuele ervaringen voor een 
breed publiek in de alledaagse realiteit. Er is meer 
kunst buiten musea, in bedrijven en publieke ruim-
tes dan binnen in musea, volgens De Monthoux 
(2013). De klassieke esthetiek – waarbij kunst het 
universele zichtbaar maakt en mensen laat dro-
men over idealistische clichés – transformeert naar 

 relationele esthetiek. Dat gericht is op het organise-
ren van een betere dagelijkse wereld, intermense-
lijke interacties en het herstellen van contact tussen 
mensen. Het publiek participeert en ervaart wat 
voor kleine, soms buitengewone (singular) dingen 
er al in de samenleving gebeuren, met en tussen 
mensen. (p. 157) Het object van kunst is relationeel 
en niet meer materiaal. Een stadsdeel of gebouw is 
nu de ruimte voor speciale visuele experimenten; 
een laboratorium of observatorium (reality machine) 
waar publiek op een fysieke wijze ín het visuele pla-
tje wordt geplaatst. Het is een intensieve, zintuig-
lijke, collectieve en realistische ervaring, voorbij 
geïsoleerde, ideële en individuele dagdromerij. De 
kunstenaar is als een relationele realiteitscoach, die 
nieuwe kunst produceert als coöperatieve ervaring. 
De Monthoux benadrukt dat kunst altijd al een rela-
tionele kracht heeft om mensen te laten ontmoeten 
en interacteren. (2013, p. 158-9) De Monthoux’s visie 
is gebaseerd op Relational Aesthetics. (Bourriaud et 
al., 2002) Sinds de transformatie naar de Society 
of the Spectacle (Debord, 1967) ziet Bourriaud de 
rol van de kunstenaar om het publiek te leren de 
wereld op een betere manier te bewonen. Waarbij 
de kunst verbindingen legt tussen diverse lagen van 
de realiteit die voorheen van elkaar gescheiden zijn. 
Bourriaud (2003) spreekt van een groeiende urbani-
satie van artistieke experimenten, waarbij wijken en 
steden één grote ruimte voor kunst zijn. Een kun-
stexpositie is nu meer een uitwisselingsarena. Bij 
ieder kunstwerk is de vraag of het werk je toestaat 
ermee in dialoog te gaan: “Could I exist, and how, in 
the space it defines?” (2003, p. 109)

Relationele realiteitscoach

“Get inside the real world and face its constraints and 
conflicts” adviseert De Monthoux (2013) heden-
daagse kunstenaars. Want de reële buitenwereld 
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is een werkplaats voor het ontwikkelen van soci-
ale kennis en de kunstenaar – als relationele reali-
teitscoach – bewaakt het sociale kapitaal dat kunst 
integreert met de samenleving. Hij construeert 
shows, installaties en voorstellingen, waar het visu-
ele en het intellectuele worden gemixt, aldus De 
Monthoux, zoals bijvoorbeeld de social sculptures 
van Beuys, de opening van de Olympische Spelen 
of bij City marketing. Hij produceert en deelt kunst 
door sociale interacties, en richt zich op de bete-
kenis van ervaren en op het belichamen van visie 
en sensuele kennis. (2013, p. 158) Kunstenaars zoe-
ken een esthetische én intellectuele rationale voor 
hun eigen praktijk, bijvoorbeeld door het produce-
ren van een intellectuele catalogus bij een visuele 
art on tour.149 De relationele realiteitscoach is een 
communicatie professional en realistische positi-
vist, die in staat is bij publiek de ogen te openen 
naar de realiteit, mensen elkaar te laten ontmoeten 
en te interacteren. Wat niet de intentie is van de 
klassieke kunstenaar, aldus De Monthoux (2013). 
De relationele realiteitscoach richt zich op vier 
zaken: a) samen ontwikkelen van een intensieve, 
zintuiglijke en visuele ervaring met een intellectu-
ele betekenis (snapshots of reality), b) werken met 
sociale interactie en coöperatie tussen kunstenaar 
en samenleving, c) (her)ontdekken van de echte 
wereld die vol is van spanningen en conflicten, en 
d) goede professionele communicatie over artis-
tieke producties. (2013, p. 158-160)

Reflecties op relationele esthetiek en 
de relationele realiteitscoach

De Monthoux beschrijft in een relatief korte  periode 
(2004 – 2013) de ontwikkeling van de rol van de 
kunst(enaar) als antwoord op zijn initiële vraag hoe 
laat je kunst werken? Zijn visie ontwikkelt van een 

klassieke, autonome en uitzonderlijke kunstenaar 
(culturele esthetiek), naar een commerciële kun-
stenaar of artepreneur (commerciële esthetiek) en 
vervolgens naar een relationele realiteitscoach die 
de reële samenleving intrekt om samen met het 
publiek een coöperatieve ervaring te produceren 
(relationele esthetiek). Drie visies op het produce-
ren, distribueren en laten werken van kunst, esthe-
tiek en  schwung.150

Zijn visie op relationele esthetiek is door mij 
samengevat in Figuur 14.

Traditiegetrouw richt kunst zich al op haar relatie 
met publiek – kunst is relatie, ieder kunstwerk roept 
een relatie op. (De Monthoux, 2013) Echter, de rela-
tionele realiteitscoach zet expliciet zijn artistieke en 
sociale vermogens in om het samen of actief parti-
ciperen van publiek te stimuleren.151 Om het publiek 
te leren de wereld op een betere manier te bewo-
nen, waarbij kunst verbindingen legt tussen diverse 
lagen van de realiteit, die voorheen gescheiden zijn, 
aldus Bourriaud (2002). Een visie die aan lijkt te 
sluiten bij de visie van YF, zoals door Van der Velde 
(2011) verwoord: kunst inzetten als instrument bij 
vrije, ontbeeldende dialogen, om uiteindelijk anders 
denken en verdraagzaamheid te stimuleren. Een 
kunstexpositie als uitwisselingsarena (Bourriaud et 
al., 2002) versus dialogen met kunst in een museale 
werkplaats. (Van der Velde, 2011)

De Monthoux gaat er, mijns inziens, vrij gemak-
kelijk van uit dat een hedendaagse kunstenaar 
beschikt over artistieke, sociale en intellectuele ver-
mogens en deze ook goed weet in te zetten. Niet 
alleen de kunstenaar heeft al deze vermogens te 
ontwikkelen, maar ook de betrokkenen in de kunst-
wereld dienen zich, volgens mij, in deze ‘relationele 
esthetische’ lijn te ontwikkelen. Bijvoorbeeld wat 
betreft hun beeldvorming, mensbeeld en/of hande-
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lingsparadigma. Hij beschrijft een transformatie van 
een klassiek naar een relationeel beeld, zonder bij 
het laatste concreet in te gaan op een vorm van orga-
niseren of verdienmodel. Bij de autonome, culturele 
kunstenaar past een kunstonderneming met vier 
rollen en sponsoren. (De Monthoux, 2004) Bij de 
commerciële kunstenaar past een culturele onder-
neming met drie managementrollen en een com-
mercieel verdienmodel. (De Monthoux, 2007) De 
vragen die De Monthoux, mijns inziens, niet beant-
woordt zijn: welke wijze van organiseren (samen-
werken, communiceren, verdienen, taal) past bij 
relationele esthetiek? Hoe werken kunstenaar(s) en 
publiek (samenleving) artistiek, sociaal en intellec-
tueel samen? Wat is de impact van het sociale op 
het artistieke, en andersom? Hoe gaan betrokkenen 
in een kunstonderneming, zoals bijvoorbeeld YF, 
om bij het gezamenlijk (intern) en samen met het 
publiek (extern) creëren van cross-overevenementen 

en aspecten als er bijvoorbeeld verschil is in smaak 
of sprake is van dominante ego’s van kunstenaars 
of inleiders?

6.2  Relationeel perspectief op 
organiseren

Om het relationele in (het organiseren van) relatio-
nele esthetiek – sociale processen, gedrag, emoties, 
interpretaties – beter te kunnen duiden, ga ik te rade 
bij literatuur die het relationele centraal stelt.152 Met 
zijn uitspraak “In den beginne is de relatie” (1998, 
p.  24) besteedt Buber aandacht aan het belang 
van ‘tussen’ in een relatie. Buber inspireert ande-
ren in het denken over het relationele, de tussen-ons 
dynamieken en de wijze waarop mensen onderling 
gedrag en betekenis creëren. Zo duidt ook Van der 
Velde (2011) het belang van de  relatie (de ruimte 

Kunstenaar
(relationele 

realiteitscoach)

Samenleving
(realiteit)

Snap-shots 
van de realiteit

(artistieke producties)

Sociale interactie + actieve participatie + coöperatie + co-productie + professionele communicatie 

Figuur 14 Relationele esthetiek, vrij naar De Monthoux (2013)
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 tussen de  neuzen) boven individuele belangen. In 
deze lijn onderzoeken ook een aantal sociaal con-
structionisten (Gergen, 2009; Gergen & Hersted, 
2013; Hosking & McNamee, 2006, Van Dongen et 
al., 1996) de sociale processen en gedrag tussen 
mensen, en de subjectieve en organisatorische wer-
kelijkheden die mensen in hun dagelijkse omgang 
met elkaar construeren. In deze paragraaf beschrijf 
ik eerst een visie op de mens-in-verbinding met 
anderen en het andere. Vervolgens licht ik zeven 
concepten toe, een selectie uit het sociaal construc-
tionisme, die mij helpen het relationele in deze 
casus te duiden. Namelijk: a) twee mensbeelden: 
autonomie en verbinding, b) co-actie en co-creatie, 
c) emoties en verhalen, d) counterlogica, e) trans-
formatieve dialoog en omgaan met verschil, f) rela-
tioneel leiderschap, en g) teams en patronen. Ik sluit 
af met een reflectie op dit relationele ( tussen-ons) 
perspectief op  organiseren.

Mens-zijn-in-verbinding

Buber (1923/1996) stelt: “Er is geen Ik op zich, maar 
slechts het Ik van het grondwoord Ik-Jij.” (p. 8) Hij illu-
streert de wereld van de relatie met het bekijken van 
een boom. Wanneer hij de boom omschrijft als een 
vorm, een beweging, een soort of een uitdrukking 
van een natuurwet, dan blijft het een object met 
eigen plaats, tijd, aard en gesteldheid. (p. 12) Het 
is ook mogelijk dat een mens bij het bekijken van 
een boom in een relatie ermee wordt opgenomen: 
“En dan is Hij geen Het meer.” Hij spreekt dan van 
een relatie waarin alles als niet-te-onderscheiden is 
verenigd in een wederkerige relatie, zonder grenzen. 
Zoals ook mogelijk is te zijn in een waarachtige Ik-Jij 
relatie met een ander mens. Buber stelt dat je altijd 
in relatie bent met de ander, en het andere. Zelfs 
als de ander het niet eens merkt. 153 (p. 14) Hij is 

ook van mening dat de mens tot een Ik-Jij relatie kan 
komen met een kunstwerk – in plaats van een meer 
afstandelijke Ik-Het/Hij/Zij-relatie – door het kunst-
werk ook echt aan te spreken.154 Door er een dialoog 
mee te voeren. (Van der Velde, 2011)

Sociaal constructionisten willen de wereld begrij-
pen vanuit de relatie tussen mensen en tussen 
mensen en de wereld of context waarin ze leven. 
Hosking en Morley (1991) en Hosking en McNamee 
(1996) plaatsen relationele processen in het hart 
van organiseren. Ze spreken over co-constructieve 
relaties en sociale realiteiten tussen organisaties en 
mensen die meervoudig, lokaal-historisch en inter-
actief zijn gecreëerd. Gergen (2009) bouwt voort op 
onder meer Buber en Hosking, en schrijft over de 
mens-in-verbinding (Relational Being).155 Hij ziet de 
betekenis van het mens-zijn niet ín de mens, als een 
entiteit of begrensd wezen, maar in de relatie tússen 
mensen (de mens-in-verbinding) en tussen de mens 
en zijn omgeving. Hij spreekt over een relationele 
zelf en niet een ‘ik’ als entiteit. Over een mens-in-
wording. Iedere unieke relatie tussen mensen en in 
hun context, creëert haar eigen dynamiek, emoties, 
interpretaties en betekenis. Diverse relaties creëren 
weer een fuzzy web van bewegingen of stromen van 
verschillende emoties, betekenissen en waarden. De 
dynamische tussenruimte tussen mensen is de basis 
van iedere interactie. De betekenis die ontstaat in 
die interactie – een tijdelijke sociale constructie van 
een ontmoeting of relatie – is afhankelijk van hoe 
de een op de ander reageert. Betekenissen zijn dus 
door taal en andere middelen context (relatie, tijd, 
plaats, sociaal, cultureel) gebonden. (Gergen, 2009; 
Hosking & McNamee, 2006) Gergen gaat uit van 
een aantal aannames voor zijn sociale gedragstheo-
rie. Ieder mens leeft altijd in relatie, in continue inter-
actie (co-actie, co-creatie), met anderen.156 En ieder 
mens is een meervoudig wezen (multi-being) die de 
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beschikking heeft over een oneindig handelingsre-
pertoire, waardoor iedere ontmoeting een keuze-
moment is in het interpreteren en handelen van het 
gebeuren.157 Binnen het proces van een relatie is dus 
al het begrijpelijk handelen ‘geboren, behouden en 
gedoofd’. Ook de werkelijkheid, geconstrueerd door 
meervoudige mensen, is daarmee een meervoudig 
begrip. Mensen organiseren hun leven rondom 
een veelheid van simpele, menselijke, sociale con-
structies of gedeelde realiteiten, die consequenties 
hebben voor het dagelijks handelen. Constructies 
kunnen vluchtig, tijdelijk, duurzaam of comfortabel 
zijn. Er bestaan geen goede of foute constructies, of 
één waarheid. Door in één waarheid te geloven sluit 
je anderen, die niet geloven, buiten. Zo ontstaan 
vanuit relaties en relationele processen aparte een-
heden of groepjes van mensen, die meer of minder 
hecht zijn, zoals familie, vrienden, collega’s, profes-
sionals, et cetera. In en door relaties ontwikkelen 
ook emoties en individuele identiteiten. Emoties zijn 
ook menselijke constructies, die continu in bewe-
ging zijn, van positief naar ongewenste patronen. 
Door de betrokkenheid en acties van anderen wordt 
men blij, of niet. Verhalen zijn ook weer constructies 
die kunnen helpen met het verbinden tussen men-
sen. De toekomst van de wereld is afhankelijk van 
de wijze waarop we de processen rondom relaties 
beschermen, aldus Gergen. Hij onderscheidt dege-
neratieve en generatieve processen en streeft naar 
het laatste.158 Door continu te mixen tussen oude 
en nieuwe tradities en door te spelen met kunst, 
 kunnen zich creatieve, generatieve scenario’s en 
nieuwe werelden ontwikkelen. De mens kiest per 
situatie voor het bewaken van de goede lieve vrede, 
of voor conflict. Voor eenheid in het team of eigen 
belang. Gergen is overtuigd dat mensen in relaties 
uiteindelijk kiezen voor the real, rational and good. 
(2009, p. xiv) Echter, als meervoudig wezen heeft de 

mens in zich zowel een ideaal van harmonie als van 
inconsistentie, zowel de potentie van liefde als van 
conflict. Gergen redeneert vanuit counterlogica: van 
alles wat de mens in zijn reservoir heeft, heeft hij 
ook het tegenovergestelde in zich. In de mens zitten 
conflicterende potenties: goed én kwaad, zacht én 
hard. Via relaties, patronen en culturen leren we om 
te gaan met kritiek, gedoe en conflicten en te kiezen 
voor het goede te doen in bepaalde situaties. Gergen 
ontwijkt niet het conflict, maar wel de verzwakkende 
effecten ervan. Ook bij het nastreven van waarden 
en idealen speelt counterlogica: “In the pursuit 
of the ideal, we lay the grounds for its destruction.” 
(Gergen, 2009, p. 172) Idealen kunnen verbinden 
tot een transcendentaal overstijgend wij-gedrag met 
een zichtbaar belang voor het collectief. Bij goede 
verbindingen en een wij-gevoel, is echter altijd de 
kans aanwezig op wantrouwen, elkaar schade doen 
en handelen vanuit ego, egoïsme en wraak. Zeker 
wanneer de groep niet openstaat voor tegenspraak. 
Waardoor wij tegenover zij komt te staan, en een 
conflict snel geboren is. Gergen spreekt over de 
erosie van het binnenste, met interne verdeling en 
vervreemding als gevolg. De transformatieve dia-
loog draagt bij aan het ontwikkelen en behouden 
van een vitale, levendige organisatie en het voorko-
men van erosie, aldus Gergen. Organisaties leven 
in een zwerm van dagelijkse uitwisselingen tussen 
mensen en creëren zo met elkaar betekenis en vita-
liteit. Essentieel is dat mensen met elkaar in gesprek 
blijven, vanuit een open relatie, ook al zijn er onder-
linge verschillen. Een proces van precair balanceren 
tussen fluïde en bevroren relaties. Het welzijn van 
organisaties ligt besloten in de kwaliteit van die 
relationele processen en de dagelijkse keuzen van 
mensen. (2009, p. 313) Een compliment, glimlach of 
frons van een collega nodigt al uit tot reciprociteit, 
commitment, participatie of het delen van ideeën. 
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Door (te) veel tijd te besteden aan regels en pro-
cedures, of het onderdrukken van expressie tussen 
mensen, neemt de vitaliteit af. Zo ontstaan interne 
en extern groepen, die elkaar steunen of juist tegen 
elkaar in gaan en daarmee zorgen voor een positieve 
of negatieve vitaliteit in het geheel. Organiseren en 
het vormen van groepen is een delicaat balance-
ren tussen conserveren en innoveren, aankomen 
op de bestemming en reizen, overleg en dialoog. 
Betrokkenheid (buy-in) en vitaliteit van een groep 
of organisatie, organiseer je door te luisteren naar 
alle stemmen (polyfonie). Relationeel leiden is ver-
volgens het vermogen van dagelijks samenwerken, 
delen en verbinden, daadkrachtig naar de toekomst 
bewegen, horizontaal en polyfonisch beslissen, net-
werken en leren, aldus Gergen. Relationeel leiden 
werkt vanuit dialoog, constructieve kritiek en verha-
len en richt zich op vernieuwen. (2009, p. 331)

Van Dongen et al. (1996) gaan, vanuit een organi-
satie- en veranderkundig perspectief, bij het sociaal 
construeren ook uit van meervoudigheid, beteke-
nisbepalende interacties en invloed van de context 
op de interactie. Toch is er een aantal significante 
verschillen met Gergen (2009). Van Dongen et al. 
benadrukken dat iedere interactie of gesprek alleen 
maar begrepen kan worden in zijn context, dat wil 
zeggen in relatie tot ‘een derde ten overstaan van de 
ander’, zoals andere actoren, spelregels, betekenis-
sen, et cetera.159 Zij spreken hierbij van een driepo-
ligheid of triadisering van de interactie of de situatie. 
(1996, p. 19, p. 185) Ieder woord of handeling in 
een interactie, kan makkelijk uit zijn context wor-
den gehaald en in een andere geplaatst, waardoor 
hetzelfde woord een andere betekenis en functie 
kan krijgen. Het complexe is dat alle betrokkenen 
in een bepaalde situatie of interactie, tegelijkertijd 
ook op meerdere manieren weer zijn verbonden 
met andere contexten, die ook weer zo hun eigen 

spelregels hanteren. Als actor is het van belang 
goed op te letten wanneer men wat tegen wie op 
welke wijze, volgens welke spelregels en in welke 
context zegt. Een tweede verschil is dat Van Dongen 
et al. niet spreken over counterlogica, maar met 
name kijken hoe mensen in interactie overeenkom-
sten en verschillen produceren en waarderen. Bij een 
constructief conflict is communiceren nog steeds 
mogelijk. Bij een destructief verschil of conflict is de 
interactie geblokkeerd. Waar Gergen (2009) gelooft 
in de kracht van een open en transformatieve dia-
loog, stellen Van Dongen et al. (1996) dat men de 
interacties met een destructief verschil moet stop-
zetten om de blokkade te ontstroeven of deblokke-
ren. Door middel van meerdere momentopnames 
of configuraties zijn Van Dongen et al. in staat om de 
continue dynamiek in interacties – van in, tussen en 
uit bewegen in diverse contexten – te volgen en te 
analyseren (zie ook Hoofdstuk drie). In het volgende 
deel beschrijf ik zeven concepten vanuit het sociaal 
constructionisme die, mijns inziens, van belang zijn 
voor een relationeel perspectief op organiseren. 
Daar waar mogelijk leg ik een verbinding met het 
organiseren van esthetiek, de kernvraag in dit boek.

Twee mensbeelden: autonomie en verbinding

Gergen (2009) onderscheidt twee mensbeelden die 
elkaar bijna uitsluiten: het individuele, autonome 
mensbeeld (de mens als entiteit) en het relationele 
mensbeeld (de mens-in-verbinding) (zie Figuur 15). 
Sinds de Verlichting leven we in het Westen vanuit 
een bijna heilige overtuiging voor het mensbeeld 
van een autonoom, vrij, onafhankelijk, zelfstandig 
denkend, zelfbewuste individu. Van een zelfbepa-
lende actor. Twijfels over dit mensbeeld worden 
zelden gehoord. Gergen ziet begrenzing, isolatie 
en eenzaamheid als de schaduwkanten die uit dit 
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zelfbeeld ontstaan. Zelfs de taal is begrensd: mijn 
vaderland, mijn huis, mijn kat. Grenzen die bescher-
men en tegelijkertijd een gevangenis zijn voor onze 
innerlijke wereld. Door jezelf vorm te geven gedu-
rende je leven kom je los van familie, gemeenschap 
en geërfde idealen. Je wordt gevormd door alle com-
petitieve spellen, toetsen, evaluaties en vergelijkin-
gen met anderen. Door jezelf continu af te vragen: 
ben ik beter of minder? Als alleen maar nummer één 
(het ik-eerst-principe) geldt, wat betekent dit voor 
degenen die niet die eerste plaats halen? Leven met 
tekortkomingen en alleen zijn lukt alleen door eigen-
liefde, zelfverdediging en het zoeken van acceptatie 
en waardering van anderen. Een te veel daarvan kan 
weer doorslaan in narcisme, egoïsme, arrogantie 
of geweld.160 Of, als een Homo Economico Calculus, 
in het gebruiken van de ander: “Ik heb je nu (niet 
meer) nodig om mijn doel te bereiken”. In hoeverre 

kan je die ander nog wel vertrouwen? Handelt hij 
uit beleefdheid, manipulatie of zelfgewin? Men kan 
nooit zeker weten hoe de ander het bedoelt, stelt 
Gergen. Een relatie betekent het opgeven van (een 
stukje) autonomie, met het risico van uitzetting of 
vervanging. (2009, p. 17) Wanneer iedereen zo voor 
zichzelf gaat, wie zorgt er dan nog voor het gemeen-
schapsgoed, de samenleving, kortom het geheel 
vraagt Gergen zich af.

Hij concludeert: als we dit mensbeeld van auto-
nomie en begrenzing met elkaar hebben gecreëerd 
dan hebben we ook de kracht om een alternatief 
te creëren, namelijk het relationele mensbeeld. 
“Independent persons do not come together to form 
a relationship; from relationships the very possibility of 
independent persons emerges.” (2009, p. 38) In plaats 
van aandacht voor de individuele dansers kijken we 
naar het dansen tussen mensen. In plaats van spelers 
en een voetbal, zien we een mooi bewegen tussen 
mensen. Ratio en emoties ontstaan in relaties met 
anderen. Een mens of object krijgt pas betekenis 
in de context met anderen; een mes is een boter-
mesje of moordwapen afhankelijk van de situatie. 
Betekenis en taal ontstaat pas als iemand reageert 
(inter-actie) op een vraag, verbaal en non-verbaal. 
Daarom past een bescheiden, dienstbare houding 
in de relatie, aldus Gergen (2009). Via dialoog, luis-
teren en reflecteren ontstaat pas ruimte voor ver-
nieuwing en vitaliteit. De mens-in-verbinding laveert 
tussen conventies, context en het onbekende om 
nieuwe werkelijkheden te construeren met elkaar.

Co-actie en co-creatie

De vraag ‘kan ik u helpen?’ maakt de ander tot klant. 
Het coördineren van woorden, bewegingen en lij-
felijke expressies vormt een naadloos geheel van 
belichaamde co-acties. Gemeenschappen en orga-

Autonoom en eigen-wijs
Vrij en zelfstandig denken
Zelfbewust en zelfbepalend
Separatie als inspiratie
Competitie

Co-actie en co-creatie
Verbinden door emotie

 en verhalen
Counterlogica

Transformatieve dialoog
Relationeel leiden

Autonoom
mensbeeld

Autonoom 
mensbeeld

Mens in verbinding

Figuur 15 Autonoom en relationeel mensbeeld, 
vrij naar Gergen (2009)
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nisaties creëren een web aan relaties, co-acties en 
een eigen taal, die daarbuiten geen of een andere 
betekenis heeft. Taal helpt om te communiceren 
(beschrijven, beïnvloeden) en daarmee om organi-
satie en toekomst te construeren. Co-actie is een 
wederzijds beperkend en ordenend proces: er ont-
staan verwachtingen, afhankelijkheden, patronen, 
spelregels, procedures, tradities. Door processen 
van co-acties creëren mensen stabiele werelden 
met soms rigoureuze standaarden voor wat, in hun 
wereld, als accuraat geldt. 
Gergen en Hersted (2013) noemen dit continue 
samenstromen van co-acties in organisatie en omge-
ving co-actief samenvloeien (co-active confluence).161 
Alles – ieder persoon, beweging, woord, zucht, vaas 
bloemen, kunstwerk, ruimte – is een subtiel middel 
om de potenties van een situatie te beïnvloeden en 
draagt bij aan confluence. Door alle co-acties waar 
de mens mee te maken heeft, ontwikkelt hij continu 
zijn individuele identiteit: een oneindig kneedbaar 
proces van oneindig uitrollen van oneindig veel 
mogelijkheden, zonder enige controle. Betekenis is 
dus continu in beweging en afhankelijk van anderen: 
“One cannot be authentic alone.” (Gergen, 2009, 
p. 41) We trekken conclusies over iemands gedrag 
en handelen, maar afhankelijk van de persoon, wijze 
van communiceren of cultuur krijg je diverse beteke-
nissen en interpretaties. Hoe kom je er achter, dat je 
het over het zelfde hebt? Woorden zijn dragers van 
gedachtes en hebben goede luisteraars nodig, die 
in staat zijn om naast het verbale tussen de regels 
door kunnen luisteren naar de intenties, waarbij 
iemand betrokken is.

Ook creativiteit is een relationele prestatie: het 
ontstaat in een relatie en zit niet in iemands geest. 
Gergen spreekt derhalve over co-creatie. Oordelen 
over creativiteit of creatieve mensen, dat wil zeg-
gen mensen die we creatief noemen, vindt plaats in 

een sociale traditie. Wanneer je als poëet de regels 
van poëzie wilt doorbreken heb je zwaar te onder-
handelen met je collega poëten. In die botsing met 
en tussen tradities is creativiteit en innovatie gebo-
ren.162 Creativiteit ontstaat buiten de hoofdstroom 
van traditie en focus op waarden, maar nog binnen 
de marges van het acceptabele. Hoe groter het aan-
tal ‘sense-making-traditions’ waaruit een organisatie 
of persoon kan putten, des te groter de potentie 
aan innovatieve ideeën. Co-creatief werken is het 
actief delen van kennis, mixen van diverse bronnen 
en relaties, opzetten van diverse brillen, koesteren 
van vrijheid en vertrouwen, in een speelse ludieke 
atmosfeer. Door het ontwikkelen van diverse per-
spectieven en gelaagdheden werkt een organisatie 
aan een eigen invulling van waarden (real, ratio-
nal and good) en nieuwe, tastbare werelden (new 
worlds of wonderment). (Hersted & Gergen, 2013, 
p.  166-167)

Emoties en verhalen

“It is not that we feel emotions but we do them.” 
(Gergen, 2009, p. 102) Emoties zijn in co-actie gecre-
eerde menselijke constructies. Ze krijgen betekenis 
en waarde in de tradities van relaties, context en tijd. 
Het uitroepen van “Ik ben blij” midden op straat of 
het fluisteren ervan op een speciaal moment maakt 
verschil. Het verbergen van boosheid kan beschouwd 
worden als een uiting van emotionele intelligentie of 
traditie, maar is slechts een partiële prestatie. De 
boosheid komt pas authentiek over wanneer het 
in co-actie correspondeert met gedrag. Het krijgt 
betekenis, wanneer de ander het bevestigt en er een 
duidelijke oorzaak of (cultureel) herkenbare recht-
vaardiging is, om ook echt boos te zijn. Er moet een 
begin zijn van een scenario, dans of verhaal. De naam 
van het scenario bepaalt al mogelijke antwoorden en 

Van der Linden.indb   229 27-Sep-17   15:26:32



In het handelen toont zich wijsheid

230

reacties. De manieren om met emoties om te gaan 
zijn continu in beweging. We putten uit een oneindig 
handelingsrepertoire, dagelijks gevoed door voor-
beelden om ons heen. Gergen (2009) onderscheidt 
acceptabele en verstorende manieren om met emo-
ties om te gaan. Hij waarschuwt: niemand wil vech-
ten, maar eenmaal begonnen is het moeilijk eruit te 
stappen. Conflicten kan men managen door oude en 
nieuwe tradities te mixen, zodat er nieuwe, creatieve 
scenario’s ontstaan.

Verhalen vertellen altijd over relaties tussen 
iemand zelf en anderen en over bijzondere gebeur-
tenissen die grappig, geheim of tragisch zijn. Over 
emoties, culturele waarden, progressie of regressie. 
Verhalen helpen bepaalde gebeurtenissen te leren 
begrijpen door de tijd heen, aldus Gergen. Wij ver-
halen onze wereld in dromen, herinneren, geloven, 
plannen, leren, haten en lief hebben. (2009, p. 176; 
Gergen citeert Hardy) Verhalen verbinden. Ook 
ik-verhalen gaan over relaties en wij. Gergen spreekt 
over unification myths, die de transformatie van 
enkelvoudige eenheden verbindt aan het geheel. 
(2009, p. 177) Veel verhalen gaan dan ook over 
hoe ‘we bij elkaar zijn gekomen’ als team of groep. 
Verbinding is alleen duurzaam, wanneer de verha-
len samengaan met relevant handelen, tijd, aanwe-
zigheid, betrokkenheid en commitment. Bevlogen 
emoties kunnen ontstaan, wanneer er waarde ont-
staat in de verbinding (“Wat wij doen is echt heel 
bijzonder.”) en verhalen herhaaldelijk worden ver-
teld. Gergen (2009) stelt: wanneer we ons constru-
eren als ‘in verbinding’ dan zijn wij emotioneel. En 
andersom: wanneer we emotioneel zijn, dan zijn we 
verbonden.163 Emoties zijn geleefde verhalen. Een 
stukje uit een grotere context en alleen van bete-
kenis, wanneer ze gezien en ervaren worden in die 
unieke context.

Counterlogica

Iedere meervoudige mens beschikt over een groot 
handelingsrepertoire, waaruit hij ieder moment in 
iedere relatie kan kiezen. Gergen stelt dat iedere 
goede relatie echter ook het kwade in zich heeft. 
Hij noemt deze tegenoverstelling in relaties coun-
ter-logica’s (counter-logics): goed en harmonie gaan 
samen met fout en conflict.164 “To embrace one is to 
invite its alter into action. (2009, p. 161) Dit bete-
kent dat onze stabiele werelden eigenlijk heel fragiel 
zijn vanwege de grote veelheid aan conflicterende 
potenties in onze relaties: “Conflict is always at the 
threshold.” (2009, p. 140) Onze beschaving hand-
haven we door begrijpelijk te blijven in onze rela-
ties en conflicten niet te laten escaleren. We leren 
(over)leven in deze ‘complexe zee van realiteiten’ met 
behulp van sociale communicatie en verdediging. 
(2009, p. 142) We leren emoties en gesprekken om 
te buigen, te stoppen of te onderdrukken, alhoewel 
te lang onderdrukken ook weer niet goed is. Goede 
relaties zijn een bron van waarde, vreugde en com-
fort en tegelijkertijd ook van ergernis, wantrouwen 
en bloedvergieten. Juist bij diepe verbindingen 
kunnen vaker problemen ontstaan. Zo kunnen ook 
gemakkelijk bondjes ontstaan: ik tegenover jij, wij 
tegenover zij. Wanneer er een ‘ben je voor of tegen 
ons’ speelt, spreekt Gergen over erosie van het bin-
nenste of interne erosie. (2009, p. 184) Verbonden 
relaties vervallen in gebonden relaties. Wanneer 
verbonden groepen helder zijn over wat voor hun 
waardevol is, en spreken over De Waarheid, kan 
dit tegelijkertijd dus verbinden en verlammen, 
 doordat andere stemmen worden onderdrukt. 
Muren rondom gemeenschappen en organisaties 
dragen bij aan harmonie, vertrouwen en tevreden-
heid, en zijn ook het begin van zelfverheerlijking, 
antagonisme en wederzijdse vernietiging. Wanneer 
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men gelovigen creëert, creëert men ook niet-gelo-
vigen. Wanneer men een school goed en schoon 
organiseert, ontstaat ook ruimte voor vandalisme. 
Dit is kritisch, aldus Gergen, want waarden – zoals 
het echte, rationele en goede – zijn daarmee altijd 
in ontwikkeling. Door al deze fluctuaties en com-
binatiemogelijkheden zijn relaties overstelpt met 
(onbewuste) angst, irritaties en conflicten voor het 
onbekende, die een soepel stromende relatie goed 
kunnen verstoren. Constructieve en kritische coör-
dinatie is nodig om de verzwakkende of slopende 
effecten van een conflict te ontwijken, aldus Gergen. 
Dat kan met behulp van synchronische sensitiviteit, 
bijdragen aan het geheel (in plaats van individuele 
acties), dubbel-luisteren (inhoud, relationele), waar-
derend onderzoeken, of een glimlach als bevestiging 
van de samenwerking. Dit kan met de (transforma-
tieve) dialoog.

Transformatieve dialoog en omgaan met 
verschil

“When organizing gives way to “the organization”, 
the walls become prisons. When the flow becomes 
frozen, that process responsible for vital and effective 
outcomes can ultimately drain life and potential from 
the organization.” (Gergen, 2009, p. 319) Een orga-
nisatie bestaat uit het delicaat balanceren tussen 
continu ordenen en de schadelijke gevolgen van de 
ordening zelf. Tussen conserveren en vernieuwen. 
De transformatieve dialoog is een open, polyfoni-
sche dialoog waarbij iedere stem hoorbaar, gelijk-
waardig – ook al is die tegenstrijdig – en nodig is 
om te komen tot een gedragen besluitvorming.165 

Het zijn meestal niet altijd de gemakkelijkste 
gesprekken, maar het levert uiteindelijk wel meer 
op, dan met elkaar in conflict te zijn en destructief 
te strijden. De transformatieve dialoog werkt toe naar 

gedeelde betekenis en de ontwikkeling van nieuwe 
realiteiten, rationaliteiten, waarden en praktijken. 
(p. 193) Wanneer twee concurrerende afdelingen in 
staat zijn naar elkaars verhalen en twijfels te luiste-
ren en waarderend te onderzoeken, is dit het begin 
van transformatie.166 De transformatieve dialoog is 
een participatieve, circulaire wijze van communice-
ren en betekenis geven, waarbij de kleinste nuance-
ringen en verschuivingen in bewoording al kunnen 
zorgen voor grote verschillen in resultaat. (Gergen 
& Hersted, 2013) Met ‘twist and turns’ (verbaal en 
non-verbaal) ontstaat verschil tussen vertrouwen en 
afstand, tussen goed gevoel en stress. Het leiden 
van zo’n dialoog vraagt om sensitiviteit, flexibiliteit, 
creativiteit en een goed manoeuvreren langs waar-
den als ‘real, rational and good’. Andersom gesteld: 
wanneer deelnemers niet op één lijn zitten wat 
betreft hun fundamentele begrip over ‘real, rational 
and good’ dan is er ook geen sprake van een organi-
satie. (Hersted & Gergen, 2013, p. 17-21)

Bevestiging doet wonderen. Een glimlach of 
compliment nodigt uit tot betrokkenheid, partici-
patie en commitment, leidt tot reciprociteit en een 
“reservoir of enthusiastic engagement”. (Gergen, 
2009, p. 315) Het potentieel van een organisatie 
vergroot ook, wanneer iedereen zijn netwerken 
(binnen en buiten) inbrengt en hiervoor openstaat, 
zodat de organisatie zich continu kan aanpas-
sen aan steeds veranderende condities en ideeën. 
Hersted en Gergen (2013) spreken over een vitale 
organisatie, wanneer er sprake is van gemakkelijke 
dialogen, vrije uitwisseling van informatie en menin-
gen, wederzijds respect en waardering en tevreden 
resultaten. (p. 30) Een negatieve vitale organisatie is 
herkenbaar aan opgelegde regels, procedures, direc-
tieven, controle en mensen die het systeem willen 
verslaan of er tegen in bewegen. Ook in het ontwik-
kelen van teams zit dus de ironie van de counter-
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logica. Na een eerste jaar enthousiast en hard 
werken voor een aantrekkelijk doel, kan de  schwung 
uit een team raken. Vasthouden aan heldere doelen 
en succesvolle werkpatronen werkt consoliderend 
en gaat ten koste van het benutten van de aanwe-
zige diversiteit van al die meervoudige mensen. Het 
is zo jammer dat een organisatie vaak alleen maar 
benut wat nodig is. Uiteindelijk verliest het team of 
de organisatie de flow van creatieve co-actie. Gergen 
focust, met Cooperrider en Whitney (2000), op de 
‘the positive change core’ en vitaliteit (kracht, succes, 
waarden, hoop, dromen) om organisaties te trans-
formeren. (p. 328)

Van Dongen et al. (1996) kijken hoe mensen in 
interactie overeenkomsten en verschillen (heteroge-
niteit) produceren en hier vervolgens mee omgaan. 
Verschil in betekenis, perspectief of handelswijze 
kan namelijk constructief of destructief worden 
gewaardeerd.167 Van Dongen et al. spreken over inter-
acties die verlopen met een constructief of destructief 
conflict. Bij een constructief conflict is communice-
ren nog steeds mogelijk. Dit constructief waarderen 
van verschil kan heel positief en productief werken 
in interacties en organisaties. Daarnaast onder-
scheiden zij interacties met een destructief verschil of 
conflict, waarbij de interactie in feite geblokkeerd is 
op een of meerdere dimensies (sociaal, cognitief). 
Van Dongen et al. stellen voor dat men interacties 
met een destructief verschil moet stopzetten ten 
faveure van aandacht voor de fixatie of blokkade in 
de interactie. Zij opperen een ethische procedure; 
een methodiek om in ieder unieke situatie opnieuw 
te komen tot een ethisch oordeel, waarbij men van 
 wanwaarden (ethische grenzen die negatief worden 
geduid) beweegt naar ethische waarden. Interventies 
zijn gericht op onder meer deblokkeren, ontstroeven 
en herstellen van meervoudigheid in en tussen de 
mensen die een conflict hebben, door naast het pro-

bleem naar een nieuwe basis voor interactie te zoe-
ken. Na het onderzoeken van de bronnen van het 
destructieve in de interactie, kan men vervolgens op 
zoek gaan naar een andere basis, en daarmee een 
nieuwe start of vorm van interactie. Van Dongen et 
al. (1996) maken gebruik van een zogenaamde vierde 
partij, die vanuit een precaire binnen-buiten positie 
(‘naast de betrokkenen en hun verschil’) de betrok-
kenen  inviteert en verleidt tot een wezenlijk andere 
context of ruimte, met de mogelijkheid om anders en 
weer meervoudig tegen en voorbij de blokkade te kij-
ken (zie Figuur 16). Interventies – zoals versterking, 
ontwikkeling, feedback, reflexiviteit (Maas, 2009, 
p. 18) – bij een constructief verschil zijn met name 
gericht op onderhandelen, overbruggen en leren.

Relationeel, visueel en auditief leiden

Leidinggeven is altijd een co-actief en relationeel 
proces, aldus Gergen (2009). Een leider kan alleen 
bestaan in een dienend netwerk. Mahatma Gandhi 
is charismatisch en heeft invloed wanneer hij door 
anderen zo wordt beoordeeld en behandeld. “When 
we say that he is in power, we actually refer to his being 
empowerd by a number of people to act in their name”. 
(Gergen citeert Arendt, 2009, p. 334) Wanneer er 
sprake is van een duidelijk doel, stabiele condities en 
er ook echt iets te controleren valt, is traditioneel en 
directief leiderschap mogelijk, aldus Gergen. In een 
continu veranderende en complexe context is rela-
tioneel leidinggeven mogelijk. Het is herkenbaar in 
microprocessen tussen een groep mensen aan zes 
aspecten: a) vermogen om in relatie en engagement 
daad- en doelkrachtig naar de toekomst te bewe-
gen, b) breed en positief delen van visie, waarden en 
inzichten, c) omgaan met onzekerheden en de gevoe-
ligheden van flow, d) geven van relevante associaties 
(in plaats van negatieve kritiek), e)  inspirerende wij- 
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verhalen vertellen en werken met metaforen (Morgan, 
2006) en f) echt en goed luisteren naar elkaar. Zo 
ontstaan eigenaarschap, collectieve energie, betere 
resultaten, nieuwe sociale constructies en mogelijk 
magie. “By adding value, elaboration and associating, 
ideas will take wing. (Gergen, 2009, p. 335-6)

Een team is voor Gergen het centrum van het 
organisatorisch leven. Goed relationeel leiderschap 
faciliteert het meerstemmig potentieel dat in een 
team zit en de alignment tussen alle onderlinge 
verschillen. Een team is een levend, ontwikkelend 
(becoming) wezen en dus onvoorspelbaar. Het 
kent een continu proces van creatieve confluence 
en vraagt een intelligente improvisatie, alertheid, 
flexibiliteit en creatieve medewerkers die snel kun-
nen handelen. En een niet te ingewikkelde plan-
ning, aldus Gergen. Een relationele leider is zowel 

een connector, storehouse als verhalenverteller, in 
het theater van een organisatie, die er voor zorgt 
dat emoties en roze olifanten bespreekbaar zijn. 
(Hersted & Gergen, 2013, p. 113) De kracht van 
relationeel leiden zit in waarderend valueren en het 
positief bevestigen van ieders bijdrage aan de rela-
ties en vitaliteit van de organisatie. Door te delen 
van wat men leuk vindt aan werk en te bespreken 
hoe men elkaar kan helpen stimuleert men geza-
menlijke actie en creativiteit. Gergen waarschuwt 
wel voor organisatorische narcisme: te veel aan-
dacht naar het organiseren van binnen maakt de 
wereld buiten irrelevant en moeilijk(er) verstaan-
baar.168 De belangrijkste uitdaging voor relationeel 
leiden is het wederzijds productief synchroniseren 
van team, organisatie en omgeving. Zodat geluiden 
van buiten naar binnen stromen, zonder  controle 

Context met conflict

Context vanuit 
nieuw perspectief

De ander 

Vierde
partij

Binnen

Buiten

De een

Conflict

Blokkade
Destructief 
verschil

Figuur 16 Van destructief naar constructief verschil met een vierde partij, vrij naar Van Dongen et al. (1996)
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over de mening van buiten te (willen) hebben. 
Structurele gaten (holes) zijn mensen die makkelijk 
toegang hebben tot stromen van informatie van 
andere groepen, en er voor zorgen dat informatie 
makkelijk kan stromen (van binnen naar buiten, 
en andersom). Grensoverstijgende relaties zijn 
essentieel voor het (over)leven van een organisatie. 
Gergen en Hersted onderscheiden drie relationele 
scenario’s voor het wel of niet (over)leven van een 
organisatie: ontwikkelend (generative), behoudend 
(sustaining) en verziekend (degenerative).169 Iedere 
keuze heeft goed en kwaad in zich. De uitdaging 
is om geen wederzijdse exterminatie uit te lokken. 
Een conflictvrije wereld of een harmonieuze wereld-
orde bestaat niet, aldus Gergen, maar door het voe-
ren van dialoog hoeft een ontwikkelend conflict niet 
per definitie te leiden tot agressie, onderdrukking 
of het einde van betekenis. Relationeel leiden zorgt 
ervoor dat ieder meervoudig mens, met zijn onein-
dig reservoir van mogelijkheden, blijft samenwer-
ken en verbinden. Onder de juiste omstandigheden 
betekent dit eenvoudig gezegd ‘unleashing the flow’, 
alhoewel Gergen beseft dat onze taal vaak een 
beperkende factor hierbij is.170

Koivunen (2006) maakt onderscheid tussen 
visueel en auditief leiderschap (zie Tabel 7). Zij legt 
verband tussen de visuele cultuur en traditioneel 

visionair leiderschap. En tussen de auditieve cul-
tuur en participatief auditief leiderschap. Visueel 
leiderschap associeert Koivunen met een dominant, 
charismatisch en alwetende leider, die zijn heldere, 
eenduidige en lange termijn visie aantrekkelijk kan 
overbrengen (envisioning) aan anderen, om hen ver-
volgens instrumenteel in te zetten. Kenmerken zijn 
objectiviteit, afstand, schisma en individualiteit. 171 
Het is gebaseerd op kijken, afstand nemen, obser-
veren en een visie ontwikkelen. Zicht is verbonden 
met intellect. Gezien hebben staat gelijk aan weten. 
Mensen geloven in één absolute waarheid, die eerst 
door de visionaire leider en vervolgens door ieder-
een kan worden gezien.

Auditief leiderschap is leiden vanuit luisteren, 
multi-loguing (Dachler & Hosking, 1995), compas-
sie en vredelievendheid. (Berendt, 1992; Koivunen 
2006) Het is een spelen met – en gelijk behandelen 
van – alle zintuigen en daarmee democratisch. Dat 
werkt goed in teams. De leider is een van de vele 
stemmen; iedereen heeft evenveel invloed op het 
geheel. Vergelijkbaar met participatief en gedeeld 
leiderschap, netwerken en partnerships. Auditief 
leiderschap kenmerkt zich door tijdelijkheid, incor-
poratie, zichtbaarheid, collectiviteit en (echt) luis-
teren.172 Net zoals musici doen. Musici luisteren 
op  verschillende niveaus: naar zichzelf, de rest van 

Tabel 7 Onderscheid in visueel en auditief leiderschap (Bron: Koivunen, 2006, p. 94-103)

Kenmerken cultuur Kenmerken leiderschap

Visueel, visionair, tra-
ditioneel leiderschap

Controleerbare, constante, ruimtelijke feno-
menen; Separatie subject-object; Onaantast-
baar, op afstand zien; Individualiteit: visuele 
ideaal is onderscheidenheid, helder en apart.

Kijken, denken, afstand, onaanraakbaar, individueel, 
objectief, abstract, visie, beeldtaal, uniformiteit, een-
heid, helderheid, metaforen, absolute waarheid, voor 
iedereen zichtbaar, controle, dominant 

Auditief, participatief, 
relationeel leider-
schap

Natuurlijk, moeiteloos en poëtisch luisteren; 
Spelenderwijs, verwonderend en doelloos luis-
teren; Openheid en tolerantie: open luisteren, 
open voor het nieuwe; echt verbinden 

Luisteren, open, ontvankelijk, zacht, vrouwelijk, dis-
creet, begripvol, directe aandacht (in verband met 
tijdelijkheid), incorporatie, intiem, geborgenheid.
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het orkest, het geheel, het publiek en de critici, om 
vervolgens esthetisch te oordelen en te kiezen. 
Alles tegelijkertijd. Samen muziek maken is samen 
luisteren, individueel en collectief (“co-construct 
perception in relations with others”). Hiertoe is een 
open-minded alertheid in luisteren wenselijk, zoals 
bij een jazz orkest (“They play by heart”).

De vergelijking tussen collectieve jazz impro-
visatie en een zelforganiserend systeem is, mijns 
inziens, al vaak in literatuur gemaakt. Het gaat om 
synchroniciteit, flow (Csikszentmihalyi, 1990), con-
tinu aandacht, inspannen en veranderen. Alle kennis 
is in principe al in de organisatie, met al die ver-
schillende meervoudige mensen, en het is de taak 
van de leider c.q. het collectief om dit naar boven 
te halen. Zoals dirigenten hun musici vertrouwen, 
hun muzikaliteit laten ontstaan en vervolgens de 
muziek gewoon laten gebeuren. Relationeel leiden 
werkt vanuit dialoog, positief constructieve kritiek 
 (waarderend onderzoeken, zie Cooperrider, 2000), 
associaties en verhalen. Het is gericht op constru-
eren en reconstrueren of vernieuwen. Door buiten 
(omgeving) met binnen te synchroniseren, kan 
informatie stromen en ruimte ontstaan voor ver-
nieuwen en (over)leven.

Configuraties en aggregaten worden in praktijk 
netwerken en verzamelingen

Gergen (2009) spreekt over het belang van ver-
binden voor mensen en groepen. Van Dongen et 
al. (1996) benoemen en gebruiken verschillen in 
deze ‘groepsvorming’ om groepssituaties in de 
praktijk te kunnen duiden. Groepen vormen zich 
als in een spectrum: een groep mensen kan zich 
enerzijds ontwikkelen tot een team met duidelijke 
onderlinge cohesie en commitment (configuratie of 
netwerk), en anderzijds tot een groep mensen die 

zich meer als los zand tot elkaar verhouden (aggre-
gaat of verzameling). Een configuratie, of een net-
werk, verwijst naar een groep personen met een 
hoge organisatiegraad, een hechte groep mensen, 
met intensief contact en herkenbaar en open voor 
anderen buiten de configuratie.173 Een aggregaat, of 
een verzameling, duidt op een groep personen met 
een lage organisatiegraad, weinig onderlinge com-
municatie en moeilijk herkenbaar voor mensen van 
buiten. Maas (1988) beschrijft nog een derde vorm, 
de configuratie-in-ontwikkeling met een relatief 
lage organisatiegraad en een open, zwakke sociale 
inbedding. Deze begrippen kunnen gebruikt wor-
den om groepsvorming in een praktijk te duiden en 
analyseren. Wie zijn de relevante spelers, wat zijn 
specifieke inhoudelijke vragen, zijn er subgroepen, 
van welk soort configuratie is sprake, welke zijn 
dominante en zwakke signalen (zie ook Hoofdstuk 
drie). Met behulp van deze configuratieanalyse kan 
de ontwikkeling van groepsvorming en hun effec-
tiviteit in de praktijk nader bestudeerd worden en 
wordt het mogelijk om processen en probleemsi-
tuaties te onderzoeken, omdat het een verbinding 
legt tussen wie, wat en hoe.

Reflecties op relationeel perspectief op 
organiseren

Sociaal constructionisten (Gergen, Koivunen, Van 
Dongen) tonen, mijns inziens, het belang van aan-
dacht aan de sociale, relationele en gedragsmatige 
aspecten van organiseren, dus ook bij het organise-
ren van  schwung en cross-overactiviteiten vanuit een 
esthetisch ideaal. Succesvol organiseren is, vanuit dit 
perspectief, een situationeel, meervoudig, complex 
en onzeker proces. Een continu balanceren tussen 
overeenkomsten en (constructieve en destructieve) 
verschillen tussen mensen en groepen. Tussen den-
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ken, interpreteren, handelen, leiden, communice-
ren en met conflict en verschil omgaan. Duurzaam 
(over)leven is voor iedere vorm van organiseren – 
dus ook voor een kunstonderneming – een dage-
lijkse afwegen tussen de behoefte aan organiseren 
(structureren, ordenen, conserveren), het omgaan 
met de consequenties daarvan (te veel ordening en 
conservering) en de noodzaak van aanpassen, ver-
nieuwen en reconstrueren om succesvol te kunnen 
(over)leven. Organiseren is dus een continu bewe-
gen tussen ordenen en vernieuwen. Wanneer dit 
proces vitaal en constructief is georganiseerd en 
stroomt, kan het leiden tot een positieve flow van 
nieuwe gemeenschappelijke sociale constructies en 
goede resultaten, aldus Gergen (2009). Het succes-
vol omgaan met al die uitdagingen en onzekerhe-
den die horen bij dit dagelijks proces van relationeel 
balanceren en onderzoeken vraagt, volgens mij, om 
een relationeel organiseren vanuit en voorbij indi-
viduele belangen. Een  handelen vanuit relatie en 
verbinding, naast constructieve en destructieve ver-
schillen en conflicten. En niet een handelen vanuit 
autonomie, begrenzing en eigen belang.

Om bewust en gezamenlijk de juiste afwegingen 
te kunnen maken in dagelijkse sociale constructies 
–  echt, rationeel en goed, aldus Gergen (2009) – 
zijn er relationeel gerichte mensen nodig. Mensen 
die vanuit meervoudigheid en confluence samen-
werken en volgens Gergen (relatief meer) slim, sen-
sitief, alert, creatief, moreel en invoelend zijn. En, 
voeg ik toe, die daarnaast ook beschikken over een 
positieve instelling, geduld, veerkracht en esthe-
tische sensitiviteit (intelligentie). Die met plezier 
spelen met de complexiteit van processen, alsof ze 
simultaan schaken of dansen. Mensen die in staat 
zijn tussen de regels door echt te zien en te luisteren 
naar wat er op een dieper niveau speelt. Mensen die 
kunnen reflecteren op hun relaties en open staan 

voor feedback en verschil. Niet iedereen beschikt, 
volgens mijn ervaring, over deze relationele en rela-
tiverende vermogens ook al denken ze daar vaak zelf 
anders over. Onder het mom van een dialoog zijn al 
veel discussies gevoerd.

De sociaal constructionisten stellen dat er net 
zoveel werkelijkheden als relaties zijn. Mensen met 
diverse mensbeelden leven en werken naast en 
door elkaar heen en ontwikkelen unieke relaties. 
Mijn vraag is, hoe de interactie tussen mensen met 
verschillende mensbeelden – autonoom en relatio-
neel en alle gradaties en combinaties hiertussen – 
constructief kan verlopen? Hoe ontwikkelt zo’n 
meervoudige relatie en meervoudig mens zich? 
Mensen met een autonoom mensbeeld kunnen het 
relationele mensbeeld framen als vaag, ongrijpbaar, 
eindeloos, open en niet te organiseren. En hun kritiek 
is vaak ongezouten, zo is mijn ervaring. Als parti-
cipatieve onderzoeker, en als kind van de Westerse 
Verlichting, vraag ik me af hoe verbinding en geza-
menlijkheid tussen mensen met deze verschillende, 
bijna polaire mensbeelden zich constructief en 
co-creatief kunnen ontwikkelen?

Gergen, in mijn ogen een positieve en bevlogen 
sociale constructionist, ziet veel kansen voor een 
meervoudig en divers team (kern in organisaties) 
om succesvol te organiseren. Hij legt, mijns inziens, 
relatief veel nadruk op het relationele perspectief en 
het (bijna altijd) oplossend vermogen van het voeren 
van een open, transformatieve dialoog, het continu 
waarderend valueren van de meervoudigheid en ver-
schillen, het benadrukken van het positieve, en het 
belang van relationeel en participatief leiden. Dit zijn 
Gergens belangrijkste condities om te komen tot 
nieuwe, moreel goede sociale constructies. Er klinkt, 
mijns inziens, tussen de regels door een impliciete 
overtuiging van Gergen dat het hogere doel uitein-
delijk harmonie en sociale consensus is. Alhoewel hij 
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ook het belang ziet van het botsen, mixen en kruis-
bestuiven van oude en nieuwe tradities en relaties 
om iets nieuws te creëren. Maar altijd wel ‘binnen de 
marges van het acceptabele’, aldus Gergen (2009). 
Ik vraag me af: leidt zijn impliciete visie op harmo-
nie en binnen marges handelen tot het organiseren 
van  schwung? Hoe lang blijf je dialoog voeren over 
verschillen, standpunten en belangen om te komen 
tot iets nieuws? Wat gebeurt er met dialoog, harmo-
nie en creativiteit, wanneer de druk op presteren en 
commercieel succes toeneemt? Gergen legt, volgens 
mij, (te) veel nadruk op sociale interventies en lijkt 
er aan voor bij te gaan dat sommige verschillen niet 
via een open dialoog op te lossen zijn. Soms is het 
verschil te groot, duren crisissen te lang, zijn men-
sen en relaties te veel naar binnen gekeerd of al te 
emotioneel beschadigd of getraumatiseerd om via 
een open dialoog samen verder te komen. Waardoor 
er volgens mij eerst op een ander wijze dan de open 
dialoog gewerkt moet worden aan bijvoorbeeld vei-
ligheid, vertrouwen en voortgang. Hierbij volg ik de 
gedachtelijn van Van Dongen et al. (1996) dat men-
sen met elkaar overeenkomst en (constructieve, 
destructieve) verschil produceren en waarderen in 
een specifieke context. Met de context als derde 
‘partner’ in de relatie. Zij stellen voor om met behulp 
van een vierde persoon – een mediator die kijkt vanuit 
een binnen-buiten positie – de blokkades en destruc-
tieve verschillen in de ‘triade’ te onderzoeken en her-
waarderen. De casus toont dat de context – kunst, 
unieke locaties, overlegruimten – als derde partner 
of actant een zeer belangrijke rol speelt in het orga-
niseren van  schwung. Ik vraag me wel af, wanneer er 
sprake is van echt destructieve verschillen, of betrok-
kenen nog wel in staat zijn om hulp erbij te halen van 
zo’n externe (vierde) partij? Wanneer zijn de relati-
onele of emotionele grenzen bereikt, waardoor een 
groep mensen niet meer in staat zijn gezamenlijk 

( schwung) te organiseren? Becker (1982/2008) stelt 
dat een kunstenaar of kunstwereld stopt, wanneer 
er geen voldoende support meer is. Wanneer de 
relatie ‘op’ is. Ik concludeer dat zowel het vermogen 
om verschil te produceren en waarderen als het ver-
mogen om te stoppen (of drastisch herbezinnen), 
van belang zijn voor het succesvol organiseren van 
 schwung.

Ik ben het eens met Gergen dat wanneer de mens 
het ene mensbeeld (autonomie) kan ontwikkelen, 
dat men dan ook in staat is een alternatief beeld 
(relationeel) er naast te ontwikkelen. Dit werkt, 
mijns inziens, het beste wanneer de twee beelden 
niet tegenover elkaar (polair) worden geconstru-
eerd. Want vergelijken leidt vaak tot competitie, ver-
schil in waardering en oordelen. Paradoxaal is dat 
Gergen gebruik maakt van het verschil: hij plaatst 
de beide mensbeelden naast elkaar waardoor iedere 
lezer twee rijtjes maakt. Een rijtje met kenmerken 
voor een relationeel mensbeeld, en een rijtje voor 
een begrensd mensbeeld. De waardering is mede 
afhankelijk van de wijze waarop de verschillen wor-
den geduid.174 Hoe kan Gergen voorkomen dat zijn 
lezers tussen de regels door lezen dat hij het relati-
onele mensbeeld beter in plaats van anders vindt? 
Gergen geeft zelf al aan dat zijn (onze) taal beperkt 
is.175 Dat hij met de bestaande, met name autonome 
taal zijn relationele visie heeft te duiden. Hij is op 
zoek naar een meer esthetische taal, die een film 
(bewegen, dansen, dynamieken) beschrijft, in plaats 
van de beperkte taal voor de beschrijving van een 
foto (vast, begrensd). Daarnaast werkt hier, mijns 
inziens, ook zijn eigen logica tegen hem, namelijk 
die van de counterlogica. Een groep gelovigen in het 
relationele mensbeeld, ontwikkelt tegelijkertijd ook 
een groep niet-gelovigen. En andersom. In de soci-
ale dynamieken zitten beide mensbeelden. Naast 
het ene, ook het andere. Dit is, mijns inziens, geen 
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destructief probleem wanneer de betrokkenen goed 
met beide mensbeelden en relationele verschillen 
kunnen omgaan. In de casus lijkt dit niet het geval. 
De betrokkenen hebben duidelijk verschillende, 
bijna polaire mensbeelden en denken en handelen 
zeer verschillend. De dialogen zijn derhalve zwaar 
en het slaan van bruggen kost energie en tijd. Wat is 
er nodig om het organiseren niet zwaar en destruc-
tief, maar licht en  schwung te houden?

Hosking en Morley (1991) concluderen dat rela-
tionele processen plaatsvinden in het hart van orga-
niseren. Het relationele is een centrale stroom of 
dynamiek tussen mensen in organiseren. Gergen 
(1996) waarschuwt: wanneer het een organiseren is 
vanuit een esthetisch ideaal, vraagt het relationele 
perspectief extra aandacht (“In the pursuit of the 
ideal, we lay the grounds for its destruction”). Idealen 
die de intentie of potentie hebben om magisch te 
verbinden – zoals een esthetische gedachtegoed, 
cross-overactiviteiten en  schwung – kunnen ook 
 zorgen voor wantrouwen, egoïsme en interne ero-
sie, aldus Gergen. Tenzij er ruimte blijft voor meer-
voudigheid, overeenkomst en verschil in en tussen 
alle betrokkenen. De Monthoux (2013) gaat met zijn 
relationele esthetiek uit van een autonome kunste-
naar die zijn artistieke, relationele en intellectuele 
vermogens inzet in de samenleving om het ‘samen 
leven’ te verbeteren. Gergen (2009) redeneert in 
mijn ogen andersom: de mens (kunstenaar) zorgt, 
vanuit zijn relationele mensbeeld, dat het organi-
seren duurzaam ontwikkelt door ‘echt, rationeel en 
goed’ te handelen. Hij gaat hierbij niet expliciet uit 
van het handelen vanuit het schone of  schwung. 176

6.3 Van tussen de oren naar tussen 
de neuzen; de casus geduid 
vanuit de literatuur

Terug naar de praktijk van YF. In Hoofdstuk vier 
laten de vier verhalen zien dat het mogelijk is 
  schwung te organiseren. Het lijkt erop dat de kwa-
liteit van de relaties en de mate van verbinding en 
vertrouwen, invloed heeft op het succesvol organi-
seren van   schwung. In de beginfase van YF ging het 
organiseren min of meer vanzelfsprekend. Later, 
wanneer het binnen in de kern van YF schuurt, 
worden nieuwe cross-overactiviteiten en  schwung 
nog steeds georganiseerd, maar dan met externe 
partners in tijdelijke gecommitteerde teams. In 
Hoofdstuk vijf ligt de focus van de vier verhalen op 
het omgaan met de spanning tussen commerciële, 
esthetische en organisatorische belangen, leider-
schap, support en reputatie. In de verhalen is tus-
sen de regels door al veel te lezen over de  sociale 
 dynamieken, netwerk- en los-zand relaties. De 
polarisatie ( wij-zij) lijkt toe te nemen, wanneer de 
druk op presteren en  (commercieel) succes groter 
wordt. In dit Hoofdstuk zijn wederom vier nieuwe 
verhalen gepresenteerd, die ik in deze paragraaf zal 
analyseren en duiden. Echter, voor het duiden van 
de  literatuur over relationele esthetiek en de kunste-
naar als relationele realiteitscoach (De Monthoux, 
2013) maak ik gebruik van Vignet 8: YF als roze 
katalysator (Hoofdstuk vier). De  vier nieuwe ver-
halen zal ik duiden aan de hand van het relationele 
 perspectief op organiseren.
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Duiding YF als roze katalysator (Vignet 8)

“Een bijna 100 procent YF ervaring” worden de twee 
YF evenementen met de klant genoemd omdat 
ze goed aansluiten bij het YF gedachtegoed. Er is 
namelijk sprake van een museale werkplaats, een 
open en ontbeeldende dialoog, denken in mogelijk-
heden en respect voor onderlinge verschillen. Mijns 
inziens speelt YF in deze situatie minder de rol van 
de traditionele, autonome kunstenaar (die mensen 
laat dromen over idealistische clichés) en meer die 
van de relationele realiteitscoach (die werkt met het 
sociaal kapitaal van het publiek).

Direct na afloop van de twee YF evenemen-
ten zijn de deelnemers – publiek als co-creator – 
enthousiast over de voor hen nieuwe totaal-ervaring 
(aanpak, ruimte, kunst, begeleiding). Ze worden 
verrast door de context van een artistieke ‘uitwisse-
lings-arena’. De ruimte en werkwijze nodigt uit om op 
een nieuwe wijze naar de onderlinge samenwerken 
te kijken en nieuwe waarde te creëren. Er is ruimte 
voor intensieve gesprekken, intersubjectiviteit en 
form, de drie ingrediënten voor relationele esthetiek, 
volgens Bourriaud (2003). Ik wil de ruimte nog niet 
een reality machine of laboratorium (De Monthoux, 
2013) noemen, omdat de experimenten met nieuw 
gedrag niet plaatsvinden in hun eigen wereld (werk). 
Met behulp van een open, ontbeeldende dialoog 
over en met de kunst hebben de deelnemers wel 
op een nieuwe manier gesproken over de gewenste 
samenwerking en organisatie. Ze hebben kort erva-
ren, dat het ook anders kan. De opmerking “ik heb 
behoefte om te gaan beginnen” geeft een mogelijk 
begin van transformatie aan. Mogelijk, want YF 
doet geen onderzoek naar het effect van de cross-
over ervaring bij de deelnemers in hun eigen omge-
ving. De aanpak van YF is gericht op het intensief, 
fysiek, zintuiglijk en realistisch laten ervaren,  voorbij 

afstandelijke dagdromerij, zoals De Monthoux 
(2013) ook beschrijft. YF werkt expliciet vanuit kijken 
en in gesprek gaan met kunst, maar ook kunst let-
terlijk optillen, omarmen en doorgeven – met speci-
ale kunsthandschoentjes – en zo samen iets nieuws 
opbouwen. Een unieke ervaring, die bij het publiek 
ruimte creëert voor ontspannen, lachen, spelen en 
creativiteit. In twee groepen bouwen de deelnemers 
met elkaar en met behulp van de tachtig bouwste-
nen van Genesis van de Vorm (Mark Verstockt, 1980) 
twee nieuwe, fysieke en visuele storyboards ( form) 
met een collectief verhaal over het nieuwe samen-
werken als HR-afdeling. Verhalen die ondanks hun 
abstracte (beeld)taal – aangereikt door de abstracte 
kunst, zoals cirkel, vierkant, driehoek – voor de 
(meeste) mensen duidelijk zijn en nieuwe inzich-
ten, mogelijkheden of snapshots van de realiteit (De 
Monthoux, 2013) bieden. De deelnemers geven ach-
teraf aan dat ze nog nooit op deze wijze met elkaar 
hebben gecommuniceerd en dat de kunst hen een 
nieuwe taal en ruimte aanreikt. De aanpak van YF 
richt zich op het verbeteren van de samenwerking 
en de relaties onderling, in en tussen deelnemers, 
door de gerichte, duidelijke opdrachten, zoals “Ga 
op zoek naar een kunstwerk dat je aanspreekt. Ga hier-
mee in gesprek over hoe je je persoonlijk verhoudt tot de 
HR Academy. Zoek in het gesprek bewust naar nieuwe 
inzichten.” Vervolgens worden nieuwe inzichten 
onderling gedeeld. Kunst wordt als instrument en 
in relatie met de deelnemers bewust ingezet om de 
individuele en collectieve, intuïtieve, associërende 
en creatieve vermogens te stimuleren, zodanig dat 
er gezamenlijk nieuwe beelden en gedrag ontstaan.

YF fungeert, mijns inziens, in dit verhaal als een 
relationele realiteitscoach, die de sociale interactie en 
processen tussen mensen faciliteert. Zij zet hierbij al 
haar vermogens in: sociaal, artistiek en intellectueel. 
Samen met de context en kunst organiseert YF een 
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uitwisselingsarena of museale werkplaats, waarbin-
nen de deelnemers via spel en dialoog op het spoor 
komen van nieuwe gedachten, inzichten, taal en 
anders samenwerken. Met de kanttekening dat het 
hier wel gaat om een afgeschermde context en niet 
een publieke ruimte, zoals De Monthoux (2013) en 
Bourriaud et al. (2002) bedoelen. YF werkt met het 
sociale kapitaal van de deelnemers in een besloten 
museale werkplaats aan bijzondere (singular) erva-
ringen. De artistieke ervaring van YF gaat wel veel 
verder dan menig museum of kunstonderneming, 
door het cross-overgevoel letterlijk handen en voe-
ten te geven en te werken met de witte handschoen-
tjes bij het verplaatsen van de kunst. YF fungeert 
hierin als een waarachtige relationele realiteitscoach 
die een artistieke, coöperatieve ervaring produceert, 
waarbij leren en handelen in de sociale interacties 
plaatsvindt. (De Monthoux, 2013, p. 158)

Duiding Wanneer buiten naar binnen komt 
(Vignet 14)

Dit verhaal gaat over het samenwerken van YF met 
een kunstenaar van buiten voor een solo-expositie. 
Na een eerste, alom gedeeld enthousiasme over de 
vele mogelijkheden, is de samenwerking om diverse 
redenen snel bekoeld en gaat er van alles mis in het 
organiseren van  schwung. Ik duid het verhaal aan 
de hand van drie concepten: twee mensbeelden, 
co-creatie en counterlogica.

Twee mensbeelden: entiteit en in-relatie

De eerste vraag (“Wanneer wordt jouw tentoonstel-
ling een YF tentoonstelling?”) zet meteen de toon. 
De ene persoon (kunstenaar) wordt gevraagd om 
over te stappen naar het domein van de ander 
(YF). Hij wordt niet uitgenodigd voor een open en 

transformatieve dialoog om samen iets nieuws te 
ontwikkelen, maar min of meer gevraagd zich aan 
te passen. Wat vervolgens afspeelt is een strijd op 
standpunten (entiteiten) om eigen belangen veilig 
te stellen. De eerste reactie van de kunstenaar is het 
krachtig verdedigen van zijn eigen werk en netwerk 
in poëtische, relationele taal, met woorden als diver-
siteit, veelheid, dialoog en netwerk. In een volgend 
overleg ontstaan er twee visies tegenover elkaar 
over wat nu (echt) vernieuwende YF activiteiten zijn. 
Uiteindelijk, door al het onderlinge gedoe, worden 
er geen nieuwe cross-overactiviteiten ontwikkeld. De 
voorstellen van YF worden door de kunstenaar afge-
daan met oordelen als ‘spelletjes’, waar hij en de twee 
inleiders die hij meebrengt, geen zin in hebben. Ze 
hebben al een eigen wijze en het is “niet handig om 
te interfereren in hun eigen opzet”. Achteraf, tijdens 
het reflecteren via de e-mail, gaat het nog steeds 
over het verdedigen van eigen belangen en stand-
punten: de organisator/curator heeft twijfels of zij 
zich meer had moeten laten gelden (“afdwingen”) 
en de kunstenaar is zeer tevreden over zijn concept 
van de expositie, zijn eigen aanpassingen aan de 
expositie en zijn eigen aanpak.177 Het kunstconcert – 
door YF georganiseerd – vindt hij schitterend, maar 
niet aansluiten op zijn werk.

Dit verhaal vertelt het proces waar wederzijds 
handelen wordt begrensd en anders verloopt dan 
van te voren is bedacht. Met separatie, eenzaamheid 
en wantrouwen tot gevolg, zoals Gergen kortweg de 
mogelijke consequenties van begrenzing beschrijft. 
Het verhaal laat zien hoe moeizaam het is om vanuit 
initiële, gemeenschappelijke intenties echte stappen 
te zetten richting productieve samenwerking. Hoe 
de meeste betrokkenen om diverse redenen op hun 
eigen eilandjes blijven, met hun eigen doelen, belan-
gen en werkwijzen. Beiden (organisator/ curator en 
kunstenaar) zijn hierdoor in hun handelen beklemd 
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geraakt. Klem tussen de eigen belangen als YF cura-
tor om een unieke expositie te maken en de eigen 
belangen als YF organisator om YF goed te organi-
seren. Tussen de behoefte om processen te plannen 
(structuur, veiligheid, controle) versus het kunnen 
handelen vanuit het moment (“Nu het er pas is, 
kan je het zien. Ik kan niet alles zien van te voren.”). 
Zelf vindt de curator dat ze in de klem is geraakt 
door alle ‘ego’s’, waar Gergen ook voor waarschuwt. 
Tegelijkertijd is de kunstenaar in de klem geraakt 
tussen zijn eigen concepten en die van YF, tussen 
concept en handelen, tussen vertrouwen en wan-
trouwen. Het onderlinge proces schuurt zodanig, 
dat alle goede intenties niet gerealiseerd worden. 
Intenties van beiden, die – uitgaande van hun eigen 
woorden – gebaseerd lijken op een relationeel, dyna-
misch mensbeeld.

Co-creatie

Een co-creatief proces kan snel lopen. Soms heb-
ben mensen (Menna en Caroline) aan een paar 
woorden al genoeg om co-creatief een mogelijk 
nieuw event te bedenken. Menna begint aarzelend 
met een paar woorden, voldoende voor Caroline 
om er een slinger aan te geven (“Laat de bezoekers 
ook de expositie aanpassen en YF legt de veranderin-
gen op een of andere manier vast.”), waarna Menna 
even later weer verder gaat (“Je geeft het publiek 
de mogelijkheid het proces te beïnvloeden, waardoor 
mensen terug willen komen.”). Het is opvallend 
hoe snel het balletje over en weer kan rollen, en 
het idee zich ontwikkelt. Het is ook opvallend dat 
de andere leden van de denktank niet mee rollen. 
Het co-creatieve spel blijft tussen de twee dames, 
ook later wanneer het met de kunstenaar wordt 
gedeeld. Gergen spreekt over hoe gemeenschap-
pen vanuit co-acties een eigen taal ontwikkelen, 

die ‘buiten’ geen of een andere betekenis heeft. 
De twee dames hebben al vaker samen gewerkt 
op het ontwikkelen van YF experimenten. Het lijkt 
erop dat zij in YF een eigen creatieve sub-team met 
eigen taal en aanpak hebben, en dat de rest van de 
denktank hier ‘buiten’ valt. Gergen noemt de coör-
dinatie van woorden en lichaamstaal, en daarmee 
het ontwikkelen van taal, belichaamde co-acties. 
Hij spreekt over co-actieve confluence wanneer veel 
meervoudige stemmen samenstromen, liefst tus-
sen organisatie en omgeving. Zover komt het niet 
in dit verhaal. De vraag is, waarom niet? Opvallend 
is dat tijdens de diverse overleggen niet de dyna-
mische onrust en de verschillen open – tussen 
YF en kunstenaar – op tafel komen. Het uiten van 
ontevredenheid naar elkaar toe vindt meer tussen-
door of in individuele gesprekken plaats. Ook het 
achteraf reflecteren en evalueren over de expositie 
en de samenwerking gaat via e-mail en niet via een 
open dialoog. Het evalueren is meer iets tussen 
mij en de kunstenaar en tussen mij en de curator, 
in mijn rol als onderzoeker en auteur, dan als een 
facilitator of mediator tussen de kunstenaar en 
YF (curator). In de termen van Van Dongen et al. 
(1996) ontbreekt iemand (een ‘vierde persoon’) in 
situ met bemiddelende of faciliterende kwaliteiten 
die stil staat bij de sociale groepsdynamieken, ver-
schillen en conflicten.

De vraag “Wanneer wordt jouw tentoonstelling 
een YF tentoonstelling?” maakt de kunstenaar tot 
een (soort van) medewerker van YF en YF tot een 
(dominante) organisator. De heldere toelichting van 
de kunstenaar maakt hem weer meer een gelijkwaar-
dig partner in het proces. Door later de voorstellen 
van YF ‘spelletjes’ te noemen, plaatst de kunstenaar 
zich weer boven de organisator. Zo ontstaat een 
over-en-weer patroon van de een boven of onder de 
ander positioneren. Een patroon dat niet open in het 
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gezamenlijk overleg wordt besproken. Opvallend 
is hoe weinig de onderlinge sociale dynamieken, 
zeker wanneer deze destructieve invloed hebben op 
de relaties en prestaties, open worden besproken. 
Een derde dynamiek, die kan bijdragen aan vitaliteit 
en beweging in een organisatie, is het openstaan 
voor mensen van buiten (holes), aldus Gergen. De 
keuze van YF voor een YF expositie met een kun-
stenaar van buiten – die ook nog eens abstract én 
figuratief werkt, en met dat laatste in feite buiten de 
bestaande kaders van YF valt – is dus een mooie 
vitaliteits-uitdaging. In de praktijk komt er niet veel 
terecht van deze goede intenties. Uiteindelijk staan 
alle betrokkenen (YF, kunstenaar, inleiders) onvol-
doende open voor nieuwe geluiden. De drie relati-
onele patronen (positioneren, open dialoog, open 
voor nieuwe geluiden) dragen op deze wijze niet bij 
aan co-creatieve confluence; de ruimte voor het ont-
wikkelen van iets gezamenlijk nieuws is beperkt.

We zien dat de hele sociale constructie, zoals 
beschreven in het verhaal, niet uitnodigt tot verbin-
den, confluence en co-creatie en daarmee vitaliteit. 
Iedereen blijft op zijn eigen eiland. Er ontwikkelt 
geen brug, maar wel een paar touwen tussen de 
eilanden (een nieuw kunstwerk en een kunst-
concert). Gergen stelt dat creatieve daden kunnen 
ontstaan buiten de hoofstroom van traditie, in de 
marges van het acceptabele, door het actief mixen 
van bronnen, relaties en brillen. Mijns inziens, 
komt de beoogde co-creatieve confluence in dit ver-
haal onvoldoende van de grond, omdat meerdere 
betrokkenen (YF, kunstenaar, inleiders) in hun oude, 
vertrouwde patronen en tradities blijven. Maar ook 
omdat er onvoldoende vertrouwen is in YF als orga-
nisator van vernieuwende cross-overexperimenten. 
En vertrouwen is juist nodig om te kunnen co-ac-
teren en co-creëren. Naast het vermogen om te 
luisteren, de verschillen en overeenkomsten te her-

kennen en erkennen, en het proces stil te leggen om 
uiteindelijk op een dieper niveau met elkaar de ver-
schillen (destructief en constructief) te bespreken. 
Betrokkenen kunnen gepassioneerd praten over het 
belang van gezamenlijk innoveren en experimente-
ren of van het voeren van een open en ontbeeldende 
cross-overdialoog, maar uiteindelijk in het handelen 
blijven vasthouden aan autonoom gedrag, hun eien 
stokpaardjes en een polariserend debat. Dit vignet 
toont dat wanneer dit laatste gebeurt, de behoefte 
aan co-creatie en co-actie uiteindelijk daalt en er uit-
eindelijk te weinig stappen worden gezet om samen 
 schwung te organiseren.

Counterlogica

Ieder mens beschikt over een groot handelings-
repertoire – een ruimte vol met mogelijke en ook 
tegenstrijdige (counterlogica) handelingen – waar-
uit hij ieder moment kan kiezen. (Gergen, 2009) Dit 
verhaal illustreert dat tijdens het organiseren van 
nieuwe cross-overexperimenten (met een nieuwe 
kunstenaar van buiten) ook sprake is van verstarring 
en ‘houden bij het bekende’. Naast het initiële ver-
trouwen in de samenwerking ontwikkelt er tegelij-
kertijd onzekerheid, wantrouwen en interne erosie. 
De kwaliteit van de relatie is uiteindelijk afhankelijk 
van de gekozen acties, aldus Gergen. Hij benadrukt 
ook dat door alle fluctuaties en combinatiemoge-
lijkheden relaties overstelpt worden door (onbe-
wuste) angst, irritaties en conflicten. Dit onbekende 
kan dus een bestaande, soepel stromende relatie 
(bijvoorbeeld tussen de twee initiatoren) goed ver-
storen. Of een relatie die nog in ontwikkeling is 
(tussen kunstenaar en YF). Dit verhaal toont een 
opeenstapeling van groeiende onzekerheden en 
interne  erosie. Vanaf het begin is Menna heel open 
over haar onzekerheden ten aanzien van haar rol en 
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inzet in deze nieuwe constructie (“Voor mij is dit een 
ongemakkelijke tentoonstelling”, “Ik weet nog niet zo 
goed wat ik er mee moet”, “Hij bevraagt me op dingen 
waarop ik zelf ook geen antwoord weet”, “Waar ik me 
letterlijk heel eenzaam voel in beslissingen, omdat ik 
niet weet waaraan te ijken”). Misverstanden, irrita-
ties en conflicten stapelen zich op, en vertrouwen 
en vitaliteit brokkelen af. De intenties van beide 
partijen zijn gericht op samenwerken en cross-over-
activiteiten maar in het handelen toont zich het 
tegenovergestelde. Gergen waarschuwt voor het 
risico van interne erosie en verlamming, juist bij 
diepe verbindingen en hechte relaties. Hij spreekt 
over muren, bondjes en interne verdeling, als het 
begin van separatie, zelfverheerlijking, antagonisme 
en wederzijdse vernietiging. Dit verhaal laat diverse 
bondjes en verdelingen zien tussen de betrokkenen. 

178 Samenwerken en splitten lopen door elkaar heen. 
Iedere betrokkene, en ook ieder bondje, heeft in dit 
verhaal op ieder moment een keuze om het goede 
(rationele, echte) te doen, en de mogelijkheid om 
het tegenovergestelde te tonen. Het is opvallend 
in dit verhaal hoe snel een degeneratief scenario 
kan ontstaan. Hoe snel beginnend vertrouwen en 
 schwung veranderen in spanning en wantrouwen bij 
en tussen diverse betrokkenen en bondjes. Hebben 
de diverse betrokkenen van YF – en YF als entiteit – 
voldoende krachten en listigheid in huis om de rela-
tioneel-destructieve krachten constructief om te 
buigen? Om als betrokken individu en als collectief 
van betrokkenen echt open staan voor het nieuwe 
en het andere? Om echt een nieuwe stap te zetten?

Duiding Diepgewortelde autonomie en 
verbinding (Vignet 15)

Dit verhaal gaat over de moeite die het kost om lei-
derschap te nemen en te krijgen in YF, zowel in de 

doetank als in de collectieve strategiesessie. Het 
lijkt alsof leiderschap in dit collectief niet vanzelf-
sprekend wordt geaccepteerd, of de macht van lei-
den wordt gegund. Ik duid dit verhaal aan de hand 
van twee concepten: (traditioneel en relationeel) lei-
derschap en de transformatieve dialoog.

Traditioneel en relationeel leiderschap

De aanleiding is een vurige dialoog over autono-
mie, verbinding en leiderschap van de kunstenaar 
en binnen de YF organisatie. Enerzijds bestaat er 
een, mijns inziens, sterk geromantiseerd beeld over 
de autonomie van de (echte) kunstenaar, de feno-
menale destructieve kracht van kunst en de elitaire 
positie van kunstinstellingen. Anderzijds is er een 
roep om verbinding, co-creatief werken en duidelijk 
leiderschap. Wat helpt YF (wel/niet) bij het realise-
ren van haar missie?

Zowel Menna als Caroline zitten vol emoties 
(onvrede, teleurstelling, frustratie) over hun pogin-
gen om leiding te geven aan diverse YF proces-
sen. Beiden ervaren dat het op hun (echte) werk 
met gemak wel lukt om co-actief samen te werken, 
maar opvallend genoeg niet in de sociale construc-
tie YF. Gergen (2009) stelt, vanuit een relationeel 
standpunt, dat leidinggeven altijd een relationeel, 
co-actief proces is dat door alle betrokkenen wordt 
beïnvloed (confluence). Een leider is pas een leider 
wanneer hij door de anderen ook zo wordt behan-
deld. Macht behoort niet aan één individu, maar aan 
de groep die een persoon macht geeft (em-power). 
Dit verhaal gaat over leiderschap. In de eerste deel 
gaat het over Menna en haar rol als nieuwe leider 
van de doetank, sinds het opstappen van de pen-
ningmeester c.q. voorzitter van het overleg. Zij heeft 
zichzelf op die plek gezet omdat ze geen beter alter-
natief wist en vindt het naar eigen zeggen vreselijk 

Van der Linden.indb   243 27-Sep-17   15:26:33



In het handelen toont zich wijsheid

244

(“Oh God, als ik de eindstreep maar haal”). De vraag 
‘wie is onze leider?’ is echter nooit ter tafel geko-
men in de doetank en denktank. De dialoog in de 
denktank over hoe produceer je kunst (vanuit auto-
nomie of verbinding) is voor haar aanleiding om te 
reflecteren op haar stijl van leiderschap en invloed 
in YF. Wanneer ze als curator een expositie inricht, 
werkt ze autonoom, intuïtief, vrij en in verbinding 
met het beschikbaar materiaal en de ruimte; een 
autonome-kunstenaar-in-verbinding-met-materie, 
zou ik zeggen. Als voorzitter van de doetank handelt 
ze meer planmatig, kort door de bocht, top-down, 
gestructureerd en, mijns inziens, meer vanuit taak 
dan relatie. Menna beseft dat dit kan leiden tot 
gedoe, machtsspelletjes en verlies aan energie en 
vooral plezier. Consequenties die Gergen (2009) 
toeschrijft aan begrensd handelen. Haar curator-
schap en leiderschap zijn twee voorbeelden van 
begrenzing, zoals Gergen het benoemd; de eerste 
leidt echter naar een bijzondere expositie en de 
tweede naar een gefrustreerd proces. Als kunste-
naar is ze zich bewust van hoe onbewust ze werkt 
(“Dat zit zo diep…dat ik er met anderen niet uitkom.”). 
Haar kunstenaars-leider dilemma is: wanneer ze 
anderen wil betrekken in het inrichtingsproces (als 
co-curator) zal zij haar onbewuste artistieke kaders 
hebben te delen met de anderen. En open te staan 
voor de inbreng van anderen. In principe is ze voor 
inspraak en participatie (“Het groter maken van je 
beslissingspalet”) maar uiteindelijk, wanneer ze het 
helemaal overlaat aan de anderen wordt de expo-
sitie niet goed genoeg (“Heel keurig, en zo saai als 
de pieten. Perfect, maar niets te beleven”). Ze beseft 
dat ze meer tijd en taal nodig heeft om de artistieke 
uitgangspunten voor een YF expositie te formule-
ren en te delen. Dit is nodig om YF te laten groeien. 
Alle discussies over het inrichten in Leidschendam 
kosten haar echter zoveel energie, dat ze het pro-

ces van het samen inrichten loslaat. Mijns inziens 
spelen hier meerdere processen door elkaar heen 
(maken van overdraagbare YF instructies, loslaten 
vrije spel, structureren van een groep, leiding en 
macht krijgen van een groep). Haar passie voor het 
vrije, autonome kunstenaarschap (als curator) komt 
in de knel met haar ideale beeld over leiderschap 
(relationeel leiden) en de praktijk (planmatig, kort 
op de bal aansturen). Een dilemma dat ook al eer-
der is beschreven (zie Hoofdstuk vijf, commerciële 
esthetiek). Menna vraagt zich uiteindelijk af of het 
wel mogelijk is om vanuit verbinding (plezier, bevlo-
genheid) leiding te geven aan een artistieke, esthe-
tische cross-overorganisatie? In de denktank heerst 
twijfel of je planmatig de mystiek van kunst-maken 
kunt regisseren (vanuit het perspectief van een auto-
nome kunstenaar), en tegelijkertijd roept (een deel 
van) de denktank om meer planmatig leiderschap 
om de diverse artistieke cross-over- en supportacti-
viteiten van YF Leidschendam beter aan te sturen.

Gergen (2009) spreekt, mijns inziens, ogen-
schijnlijk makkelijk over relationeel leiderschap, 
co-creatie en confluence. Over het faciliteren van 
personen met diverse kwaliteiten en verlangens die 
gezamenlijk iets nieuws willen produceren. Maar 
hoe gemakkelijk is het wanneer de verschillen tus-
sen de betrokkenen (echt heel) groot zijn, vraag ik 
me af? Wanneer de onderlinge mensbeelden sterk 
uiteenlopen? En de druk op succesvol presteren toe-
neemt? Dit verhaal laat zien hoe moeilijk het is om 
met een (nieuwe) groep betrokkenen te komen tot 
een gedeelde creatieve of artistieke lijn en een geza-
menlijk esthetisch speelveld van handelen, waar-
binnen iedereen zijn uniciteit behoudt en handelt 
vanuit gemeenschappelijke esthetische kaders. Wat 
voor leiderschap is dan nodig? Het is opvallend dat 
Menna twee stijlen van leiderschap laat zien: in de 
denktank handelt ze meer vanuit relationeel leiden 
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en in de doetank c.q. op de locatie in Leidschendam 
is ze, zoals ze zelf aangeeft, steeds meer een tra-
ditionele, resultaatgerichte projectmanager. Terwijl 
ze weet dat ze veel meer kan bereiken wanneer ze 
in en vanuit verbinding met alle betrokkenen werkt, 
vervalt ze in wat zij zelf noemt meer directief en tra-
ditioneel leiderschap. Het lijkt alsof ze zelf nog het 
meest verbaasd – en geïrriteerd – is over haar wis-
selende stijlen van leiderschap en over het gebrek-
kige effect van haar leiderschap in de doetank. In 
haar ogen wordt in Leidschendam haar leiderschap 
en professionaliteit niet geaccepteerd. De twee ver-
schillende contexten of sociale structuren produ-
ceren, mijns inziens, verschil in leiderschapsstijl, 
acceptatie en effect. Ook Caroline is ontevreden 
over haar leiderschap – of gebrek aan acceptatie 
daarvan – bij de collectieve strategiesessie. In de 
denktank constateert Ger dat er gedurende de ses-
sie diverse malen is ingegrepen in haar leiderschap 
(“Dat werd even de kop ingedrukt”). Hij reflecteert 
op het proces (“Ik denk dat we daar ook zelfs enigs-
zins aan mee gewerkt hebben”) en een onderliggend 
patroon: zodra iemand initiatief neemt en leider-
schap toont, wordt dit ook weer direct ondermijnd. 
Weliswaar vanuit goede intenties doch op een vrij 
dwingende, directieve (traditionele) manier. Goede 
intenties vanuit verbinden leiden snel naar begren-
zing en destructie. De vraag is: wanneer, waar en bij 
wie is welke stijl van leidinggeven het meest wense-
lijk en acceptabel? Er is, volgens mij, geen goed ant-
woord hierop te geven; dit is per situatie, context, 
relaties en tijd verschillend.

Transformatieve dialoog

Via de dialoog kan een groep mensen samen leren, 
organiseren en beslissen. De transformatieve dia-
loog werkt toe naar gedeelde betekenis en de ont-

wikkeling van nieuwe realiteiten. Onderzoekend 
luisteren, aandacht voor nuances, vrije uitwisseling 
van informatie, respect en waardering. Dit vraagt 
om sensitief leiderschap, een vaardigheid die je 
kunt leren om te komen tot wat echt, rationeel en 
goed is, aldus Gergen (2009). Dit verhaal start met 
een mooie, uitdagende dialoog over de rol van de 
kunstenaar (autonomie versus verbinding) waarna 
vervolgens een brug wordt gelegd naar de YF pro-
cessen, het gewenste leiderschap en zelfreflectie. Dit 
soort gestapelde, spelende en uitdagende dialogen 
vinden vaker plaats in de denktank, waarbij nieuw 
inzichten en betekenissen kunnen ontstaan. Want 
niet alle mooie dialogen hebben, mijns inziens, ook 
altijd transformatieve effecten. Soms zijn de onder-
linge dynamieken stroef of is de sfeer verwijtend (“Ik 
heb nog niet een zin uitgesproken of je neemt het al 
weer over). Of is er gebrek aan waardering en respect 
voor bijvoorbeeld een initiatiefnemer (Niet iemand 
de kans gunnen”) of voor de andere groep, waardoor 
er sprake is van wij-zij in de dialoog. Caroline noemt 
dit patroon in de dialoog een symbool van “col-
lectieve destructie” en houdt een fel betoog tegen 
het wij-zij schisma in YF (“Wij hebben een schisma 
ingebracht en die is niet werkbaar!”). Jan en Jaap 
blijven echter hardnekkig spreken over wij-zij (“Zij 
zijn de werkers en wij zijn de denkers”, “Die mensen 
daar zijn van hoog niveau, maar niet wat betreft de 
kunst”). Los van de waardering voor de vrijwilligers 
in Leidschendam, lijkt er geen sprake van dialoog of 
transformatie, zoals Gergen bedoelt, maar van het 
uitwisselen van standpunten en langs elkaar heen 
praten. Het eerste deel van de dialoog is meer con-
ceptueel en idealistisch en lijkt daardoor generatief. 
Bij het tweede deel van de dialoog, dat gaat over 
de onderlinge relaties en het eigen functioneren, is 
meer sprake van debat, degeneratieve communica-
tie of een begrensd (ego)gesprek. Cynisch of kwaad 
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worden degenereert de communicatie nog meer. 
In dergelijke situaties is behoefte aan interventies 
die helpen bij het transformeren en produceren van 
nieuwe betekenissen. Wat en wie is nodig om dit 
polariserende debat om te leiden naar een echte, 
transformatieve dialoog??

Duiding Opstappen (Vignet 16)

Dit verhaal vertelt het proces van het opstappen 
van twee personen, uit de doetank en de denktank. 
Tegelijkertijd speelt het proces van het wel of niet 
stoppen met YF Leidschendam. Ik duid het verhaal 
aan de hand van twee concepten: verhalen (emo-
ties, verbinding) en teams (patronen, verbinding).

Verhalen, emoties en verbinding

Emoties, taal en verhalen zijn allemaal sociale con-
structies, aldus Gergen (2009). Wij verhalen onze 
wereld, als een intieme vorm van verbinden. De 
verbinding is duurzaam, wanneer de verhalen van 
een team ook samengaan met relevant handelen 
en je ook echt aanwezig, betrokken en gecommit-
teerd bent bij het team. In dit Vignet spelen, mijns 
inziens, vier verhalen. Het begint met een verhaal 
over de mysterieuze verdwijning van kunst, dat 
direct alle mensen in de doetank betreft. Guido 
krijgt veel ruimte om het verhaal te delen, ook al 
staat de toekomst van YF op de agenda. Zijn verhaal 
draagt bij aan de onderlinge verbinding als team. 
Bevestigd door waardering (“Wat heb jij hier veel tijd 
aan besteed!”), het delen van verbazing en het grap-
pen over een filmtitel (“De film van het verdwenen 
beeld”). Een tweede verhaal gaat over het afscheid 
nemen van Sophie – de “ode aan pop-up/poupée 
Sophie” – en zorgt voor diverse emoties (bedroefd-
heid, dankbaarheid) en gevoel van verbinding als 

team. Beide verhalen zorgen voor een constructieve 
sfeer en verbinding in het team. Daarnaast spelen 
volgens mij nog twee andere verhalen en emoties 
die niet expliciet worden geadresseerd in dit over-
leg: ‘Het (over)leven van YF Leidschendam’, en ‘Het 
mysterie van zieke (of ontvallen) betrokkenen van 
YF’.179 Opvallend is dat het ziek-zijn (en de gevolgen 
daarvan voor de YF organisatie) meer als ter kennis-
geving wordt gedeeld. En dat het bespreken van de 
levensvatbaarheid van YF Leidschendam snel wordt 
verplaatst naar de komende denktank. De twee 
bestuursleden uit Leidschendam zeggen dat ze de 
uiteindelijke beslissing over de “continuïteit van YF” 
overlaten aan Jan en de denktank en tegelijkertijd 
zeggen ze het huurcontract met de parochie al op.

Het verschil in sfeer en emoties met de denk-
tank bijeenkomst, een week later, is groot, waar-
door het verhaal over ‘Het (over)leven van YF 
Leidschendam’ een andere wending krijgt. De eer-
ste woorden en emoties zetten direct de toon en 
de spanning in de verhaallijn (“YF heeft geen rooie 
cent meer in de kas”, “Wij moeten de boel sluiten”). 
Jan wil de denktank meteen aan het werk zetten 
om tot snelle oplossingen te komen (“Ik ga gewoon 
de rij langs, wat kunnen we nog doen?”, “Zien jullie 
manieren om uit deze situatie te komen?”). Het plot 
verandert: van ‘Samen overleven’ naar ‘De getergde 
held die het zinkende schip wil redden’. De vraag is 
of de bemanning de noodingrepen van deze held 
wel wil accepteren. De denktank laat zich nu een-
maal niet zo snel in (zijn) oplossingen duwen. 
Primaire emoties (ongeduld, frustraties) zorgen 
uiteindelijk voor escalatie naar meer extreme emo-
ties (eenzaamheid, woede, angst), blokkades en 
schisma (“Ik zie in alles wat er tot nu toe besproken 
is, eigenlijk geen toekomst”). Door elkaar heen en al 
polariserend ontwikkelen zich het verhaal van ‘De 
Onbegrepen Eenzame Geniale Geest’ en die van ‘YF 
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als geloofwaardige cross-overorganisatie’. De blokka-
des zijn zo groot dat iedereen vervolgens zijn of 
haar eigen plan trekt: opstappen, duiken of alleen 
doorgaan. Iedereen creëert achteraf, mijns inziens, 
zijn eigen verhaal en betekenis van de twee overleg-
gen. Als onderzoeker doe ik dat ook, met als rode 
draad (in mijn verhaal) de verkruimeling, destructie 
én mogelijke doorstart van een nobel initiatief. Wat 
leren we van deze diversiteit aan verhalen en bete-
kenissen over het organiseren van  schwung?

Teams, patronen en verbinding

Gergen spreekt over het belang van verbinding tus-
sen mensen en groepen. De mate van verbinding 
lijkt verband te hebben met emoties en belangen. In 
het totale veld van samen interacteren wordt beteke-
nis geboren, aldus Gergen (2009). Dit gesprek in de 
denktank is een duidelijk voorbeeld van hoe beteke-
nis ontstaat die destructief werkt op de processen 
en verbindingen. Het dringend beroep op gezamen-
lijk handelen vanuit één plan (“Kunnen we eindelijk 
eens wat gezamenlijk doen, ook al denken we er ver-
schillend over?...Ook als je het er niet helemaal eens 
bent, toch maar even moet doen, want die eenheid 
moeten we naar buiten uitstralen…Of anders moet een 
ieder maar weglopen.”) zorgt voor verwarring over de 
betekenis van ‘gezamenlijk’ in relatie tot de waarden 
vrijheid en eigen inbreng, horende bij de denktank. 
Door eenheid eenzijdig af te willen dwingen (handel 
nu gezamenlijk!), verandert de betekenis van ‘ver-
binding’. De uitbarsting van emoties – een bekend 
patroon in de denktank – produceert verschillende 
betekenissen bij de betrokkenen. Voor de een is er 
een grens bereikt en voor de ander is het niets uit-
zonderlijks. Achteraf blijkt wel dat dit moment een 
kantelpunt is: een team in ontwikkeling wordt in een 
korte periode los zand en een nieuwe sociale con-

structie dient zich al weer snel aan (een projectteam 
onder leiding van Jan).

Een sociale constructie is een continu proces van 
bewegen en vastzitten, aldus Gergen. Dat laat dit 
verhaal goed zien. Samen een nieuwe kunstonder-
neming ontwikkelen – op basis van een abstract, nog 
ontwikkelend esthetisch kader – is een proces van 
precair balanceren tussen constructief en destruc-
tief samen werken vanuit energie, creativiteit en 
relaties. Hoe gemakkelijk sluipt dominantie, macht 
en hiërarchie in de sociale constructie van vrijheid 
en gezamenlijkheid, waardoor de fragiele balans al 
snel kan doorslaan naar een degeneratief scena-
rio voor een specifiek sociale constructie, zoals in 
dit verhaal. De drijfveren om samen te komen als 
denktank waren al jaren meervoudig, soms tegen-
strijdig of troebel (jarenlange vriendschap, zakelijk 
(deel van de kunstcollectie), intellectueel uitdagend, 
et cetera). Totdat er een kantelpunt (proces) komt. 
Door, in dit geval, het over en weer niet duidelijk 
kunnen omgaan met de (te sterke) emoties en (on)
macht wordt het degeneratieve scenario van de 
denktank expliciet. Hoe paradoxaal is het dat men 
juist vanuit de intentie om YF als collectief te red-
den, juist het tegenovergestelde bereikt? Is opstap-
pen een zinnige oplossing, wanneer men vanuit het 
‘echte, rationele en goede’ (Gergen, 2009) of ‘het 
schone’ wil handelen?

Duiding Reflecteren op handelen en 
verwachtingen (Vignet 17)

In dit verhaal kijken drie personen terug op hun 
avontuur van YF Leidschendam. Ik duid dit verhaal 
vanuit twee concepten: co-actie (co-creatie, con-
fluence) en leiderschap (traditioneel, relationeel). 
In retroperspectief worden overeenkomsten en ver-
schillen in verwachtingen en verlangens zichtbaar.
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Co-actie, co-creatie en confluence

Gemeenschappen en organisaties creëren vanuit 
co-acties een eigen taal, die daarbuiten geen of 
een andere betekenis kan hebben, aldus Gergen 
(2009). Na bepaalde tijd ontstaan patronen, tradi-
ties, verwachtingen, (in)formele regels, et cetera. 
Mensen, organisaties, contexten, ruimten, objecten 
beïnvloeden elkaar continu. Een kunstwerk in een 
ruimte kan al subtiel invloed hebben op de potentie 
van een situatie. Wanneer twee verschillende groe-
pen – zoals in de casus, met eigen taal, idealen en 
cultuur – bij elkaar komen, ontstaat er ruimte voor 
co-creatieve confluence. Hoe kom je er vervolgens 
achter of die ander jou ook echt begrijpt? Want je 
kunt niet in iemands hoofd kijken, vindt Gergen. 
Hoe ga je om met overeenkomsten en verschillen? 
De casus begint wanneer twee mensen, die ieder 
op zich betrokken zijn bij een groep met een ide-
aal – een ruimte die vraagt om kunst en activiteiten, 
en een kunstcollectie die vraagt om ruimte – elkaar 
toevallig treffen. De ene groep kent al een lange 
traditie in het zorgen voor het elkaar als gemeen-
schap (parochie) en wil dat het mooie gebouw 
weer een centrale functie krijgt in de gemeenschap, 
bij voorkeur met kunst. De andere groep heeft de 
beschikking over een grote kunstcollectie, een eigen 
gedachtegoed, een denktank en wil kunstexposities 
en cross-overactiviteiten organiseren in een eigen, 
grote ruimte. Op het eerste oog lijken behoeften, 
stijl en ambities elkaar goed aan te vullen. Het uit-
wisselen van informatie aan beide achterbannen 
is de co- actieve opmaat voor het bundelen van 
de krachten en co- actieve samenvloeiing. Echter, 
na drie jaar  samenwerken verstaan beide groepen 
elkaar nog steeds niet (“Het basis gedachtegoed van 
YF is niet te snappen voor normale mensen”, “Het ver-
haal gaat me de pet te boven”). Het YF gedachtegoed 
en de YF wijze van omgaan met kunst en dialoog, is 

na drie jaar nog niet “geïncorporeerd” bij Guido en 
de andere vrijwilligers in Leidschendam. De samen-
vloeiing van twee groepen betrokkenen lijkt, ach-
teraf, ook meer op een overname, waarbij de ene 
groep (kunst) zich dominant gedraagt ten opzichte 
van de andere (ruimte). Aangezien creativiteit ont-
staat binnen relaties als relationele prestaties – via 
het verstaan van en reageren op elkaar (Gergen, 
2009) – is hierdoor beperkt ruimte voor gezamen-
lijke co-creatie van nieuwe activiteiten (kunst & 
ruimte). Ik constateer dat zolang de betrokkenen uit 
de twee groepen elkaar niet verstaan en verschillend 
kijken naar het gezamenlijk handelen (“Er zit nu te 
veel zwaarte op YF; het moet meer luchtiger worden 
gemaakt”, “Geef mensen meer ruimte om het zelf in 
te vullen”), er geen gezamenlijke tussen- of speel-
ruimte is om iets nieuws, vanuit beide idealen, te 
ontwikkelen.

Is YF Leidschendam, de samenwerking tussen de 
twee groepen, een succes? Voor Guido niet. Ondanks 
alle investering in tijd, geld en aandacht heeft drie 
jaar samenwerken “niets” opgeleverd (“Geen naam. 
Geen imago. Geen merk, in Leidschendam.”). Jan 
vindt ook dat het niets heeft opgeleverd en denkt 
dan aan inkomsten, omzet, grote namen en lange 
termijn. Menna denkt hier anders over: enerzijds 
is ze trots op “de grote lijst van nieuwe kiemen” (“Je 
hebt eigenlijk bewezen dat je het kunt.”) en anderzijds 
oordeelt ze dat YF niet echt heeft kunnen doorpak-
ken naar “fase 2 in de bedrijfsstelling”. Drie personen 
geven uiteenlopende waardering voor het gezamen-
lijk resultaat en succes; dit sluit aan bij Gergens 
meervoudigheid. Opvallend is, mijns inziens, dat de 
antwoorden na drie jaar niet veel anders lijken dan 
de individuele verwachtingen bij aanvang. Dit ver-
haal laat ook de kracht zien van een soort onzicht-
bare confluence, waarbij oude tradities en patronen 
(zoals het omgaan met de parochie) ook in nieuwe 
relaties blijven doorspelen, doch niet mixen tot iets 
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nieuws. (Gergen, 2009) Pas achteraf, in het gesprek, 
realiseert Guido dat sommige thema’s in relatie met 
de verhuurder in de oude en nieuwe situatie blijven 
doorspelen en zijn oordeelsvermogen beïnvloedt.180 
Ik constateer dat er uiteindelijk te weinig onderlinge 
kruisbestuiving plaatsvindt tussen de twee groepen 
en de diverse betrokkenen, waardoor veel bij het 
oude (ieders eigen ideaal) blijft en weinig ruimte is 
voor iets nieuws.

Relationeel leiden en traditioneel (directief) 
leiderschap

Gergen maakt onderscheid tussen directief en rela-
tioneel leiderschap. De directieve leider werkt bij 
stabiele condities en beperkte informatie toe naar 
een duidelijk doel, en controleert; een stijl die meer 
past bij het autonome mensbeeld (Gergen, 1996) 
en de visionaire leider. (Koivunen, 2006) Relationeel 
leiden is gericht op het gezamenlijke naar een moge-
lijke toekomst toe bewegen, vanuit eigenaarschap, 
betrokkenheid, waarden en flow (Gergen, 2009) en 
door goed te luisteren, multi-loguing, compassie en 
democratie. (auditief leiderschap, Koivunen, 2006)

Dit verhaal toont dat de twee initiatoren van 
YF zichzelf zien – en ook door anderen zo worden 
gezien – als de leiders van YF Leidschendam (“Jan 
en Menna bepalen wat goed of slecht is, nemen de 
beslissingen, los van wat er om heen zit.”, “Zij heb-
ben het idee over de inhoud, lopen voor de troepen 
uit”). Het verhaal toont ook dat beiden verschil-
lende visies op leiderschap hebben en op wat er 
nodig is voor een succesvol YF. Jan heeft al jaren 
een heldere, eenduidige en lange termijn visie 
voor YF (“De innovatiekracht vergroten in de hele 
wereld”), hij wil “iets groots doen” en ziet overal 
kansen. Hij beschrijft (zijn) leiderschap in traditi-
onele en visionaire taal (visie, directief, doelgericht, 
projectmatig, business plan, structuur, bedrijfslei-

der).181 Menna houdt van artistieke en concrete 
experimenten (“Kleinschalige experimenten, waarin 
we allen lol hebben, kunnen opschalen naar het 
grote.”) waarbij de betrokkenen “samen op weg” 
gaan vanuit eigenaarschap en vakmanschap. Ze 
beschrijft (haar) leiderschap in meer relationele 
(auditieve) taal (luisteren, democratie, zelfsturend 
organiseren, samenwerken, plezier, energie, artis-
tiek).182 De eerdere verhalen laten zien dat beiden 
veelal ander gedrag vertonen in de verschillende 
contexten (denktank, doetank). Zo valt op dat Jan 
in de doetank zijn directieve stijl meer inhoudt en 
in de denktank regelmatig directief leiderschap 
toont (zie Vignet 16). Menna handelt in de denk-
tank meer vanuit haar natuurlijke leiderschapsstijl 
(relationeel, auditief) dan in de doetank (meer 
directief). De twee visies over de soort organisa-
tie (groot ondernemend versus klein experimen-
teel) en de twee stijlen van leiderschap (visionair 
denken in structuren versus auditief denken in 
mogelijk heden) zijn vaak tegengesteld aan elkaar. 
Deze tegenstelling leidt regelmatig tot spannende 
dyades. (De Monthoux, 2007) Wat zijn de conse-
quenties hiervan op de sociale dynamieken in de 
casus en het uiteindelijk organiseren van   schwung? 
Hoe zouden deze verschillen het duaal-leiderschap 
juist kunnen versterken of verzwakken?

De verschillen in persoonlijkheden en stijl leiden 
in de casus uiteindelijk tot een meer afstandelijke 
relatie tussen beide leiders, onduidelijke beslissin-
gen en een onzekere koers, waardoor spanningen 
en verwarring ontstaan in de beide groepen en tus-
sen beide personen. Menna erkent de onderlinge 
verschillen (“grote verschillen in de visie, aanpak en 
stijl van leiden”) en de diverse kwaliteiten van Jan 
(boegbeeld, eigenaar collectie, inleider, bespeler van 
publiek in model De Monthoux, 2004). Zij beseft ook 
dat zij zijn zwakke kanten aanvult. Samen zouden ze 
een goede eenheid kunnen vormen, aldus Menna, 
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wanneer ze niet zo vaak zouden botsen en zij vaker 
haar grenzen zou aangeven in de relatie. Ze beseft, 
achteraf, dat “[…]ze te weinig tijd hebben besteed aan 
hoe je beiden kunt verbinden, want dat zou ze eigenlijk 
het mooiste vinden.” Jan heeft bewust de dagelijkse 
leiding in Leidschendam overgelaten aan Menna en 
is meer op afstand gaan zitten, ook al is hij niet altijd 
eens met wat er gebeurt. Indien nodig had hij wel 
willen “ingrijpen” en “zijn leiderschap er op los laten”. 
Uiteindelijk vindt Jan dat hun beider leiderschap 
niet is geaccepteerd in Leidschendam (“Er zat geen 
kapitein, want niemand werd geaccepteerd als kapi-
tein”). Ze zijn beiden teleurgesteld: ondanks hun 
jarenlange ervaringen met leidinggeven (managen 
van grote projecten) en hun financiële investeringen 
in YF, constateren ze – separaat – dat ze te weinig 
invloed hebben op de gang van zaken in YF. En dat 
ze er al die jaren alleen hebben voorgestaan. Een 
toenemende vicieuze cirkel van frustraties neemt 
veel van de initiële  schwung weg. Bij zichzelf en bij 
de anderen. Opvallend is dat er in de denktank en 
doetank relatief weinig reflectie plaatsvindt over het 
benodigde leiderschap, de verschillen en dyades 
in het getoonde leiderschap en de consequenties 
voor de sociale processen en  schwung.183 Ik conclu-
deer dat veel basale, relationele zaken (constructief, 
destructief) niet worden besproken waardoor een 
degeneratief proces ontstaat.

Guido heeft een duidelijk ander beeld over het 
duaal leiderschap, wat hij niet eerder in de over-
leggen heeft gedeeld. Hij concludeert dat de over-
leggen schuren en betrokkenen niet veilig in een 
collectief te kunnen werken, omdat er te veel ego 
en te weinig verbinding is bij beide leiders.184 Jan 
ziet hij als een traditionele, directieve leider die 
zijn stempel drukt op het overleg (“Een hoog-laag-
denker, die meer aandacht geeft aan de top dan aan 
de rest”, “In de ideale situatie komt iedereen aan het 

woord. Nu is Jan te dominant.”). Terwijl Jan juist van 
mening is dat hij onvoldoende het woord krijgt in 
de doetank (“Als ik langer dan vijf minuten praat, 
zei iedereen: hou nou maar je mond dicht!”). Waar 
Guido van mening is dat de beslissingen door Jan en 
Menna worden genomen, vindt Jan dat zijn beslis-
singen door niemand zijn geaccepteerd. Waar het 
voor Guido duidelijk is dat Jan en Menna de leiders 
zijn en een hecht team, stelt Jan dat “niemand werd 
geaccepteerd als kapitein”. Een leider is pas leider 
als hij door zichzelf en door anderen ook in die rol 
wordt geplaatst. Aldus Gergen (2009). En dat is het 
verwarrende in dit Vignet en de sociale constructie 
YF Leidschendam: niet duidelijk is wie heeft, neemt, 
krijgt, deelt of ontwijkt de leiderschapsrol? Wat ver-
oorzaakt al het geaarzel en verwarring over ‘wie is 
nu de echte leider van YF?’ Hoe gaan de diverse 
betrokkenen hiermee om?

Ik constateer dat de meeste vrijwilligers Jan en 
Menna wel in de leiderspositie plaatsen, maar dat 
de leiders deze positie niet altijd zo ervaren bij 
YF Leidschendam. Dat de verschillende beelden, 
interpretaties en verwarring (over wie is nu toch 
de leider?) nooit in de verschillende overleggen 
zijn besproken. Tevens constateer ik dat de ondui-
delijkheid rondom het (ontbreken of opeisen van) 
leiderschap wel heeft bijgedragen aan een onveilige 
context, onderlinge wantrouwen en uiteindelijk min-
der plezier en  schwung. Voor sommigen een reden 
om zich terug te trekken of op te stappen. Duaal 
leiderschap – voortvloeiend uit een autonoom 
en relationeel mensbeeld – is mogelijk en, mijns 
inziens, ook wenselijk. We leven nu eenmaal in een 
samenleving waar beide mensbeelden naast elkaar 
leven. De casus is daar geen uitzondering op. Doch 
onduidelijk duaal leiderschap, waarbij de onderlinge 
verschillen in mensbeelden en leiderschapsstijlen 
niet worden gerespecteerd, kan bijdragen aan een 
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degeneratief proces en het stroperig organiseren 
van  schwung.

Vertrouwen is essentieel voor samenwerken en 
succes, aldus Gergen (2009). Wanneer er wantrou-
wen is in de basis, hoe kan je dan verder bouwen? 
Menna voelt zich soms gemanipuleerd door Jan en 
heeft hem meerdere keren met het wantrouwen 
geconfronteerd wat hij “afdoet met een grapje”. Jan 
geeft aan dat hij “van te voren al had gedacht dat 
het niets zou worden” maar Menna haar gang liet. 
Menna heeft “wederzijds respect en nieuwsgierig zijn 
naar elkaars inzicht” nodig om tot oplossingen te 
komen. Het patroon tussen de twee leiders is dat 
er naast vertrouwen en gezamenlijkheid, ook sprake 
is van wantrouwen en verwijdering. Door de toene-
mende druk (“toen het willen een moeten werd”), het 
uitblijven van commerciële resultaten, sponsoren 
en reputatie en door de verschillende wijzen waarop 
de twee leiders hiermee omgaan ontstaat uitein-
delijk een degeneratief proces. Vooral Jan heeft 
macht ingezet om het collectief te laten doen wat 
híj wilde (“Toen Jan vond dat zijn ding ons ding moest 
worden”), en ook op zíjn wijze (“Het werd een pro-
ject”). Waardoor er collectieve weerstand ontstaat in 
de club vrijwilligers, bij de denktank en bij Menna 
(“Wij wilden niet mee in de projectstructuur. Absoluut 
niet!”). Opvallend is dat Menna zelfs spreekt over 
“sabotage” (“Hij liet het ontstaan, maar verbond zich 
er ook niet aan […] Hij voelde niet de verantwoordelijk-
heid om zich ermee te verbinden, waardoor het niet 
kon slagen.”) Menna beseft ook, dat het artistieke in 
de bedrijfsmatige processen is gesneuveld. (“Het is 
bijna nooit ontstaan in de bijeenkomsten, maar altijd 
er buiten”, “In het collectief zat een zakelijke doelstel-
ling, geen artistieke. Een strijd tussen het zakelijke en 
het artistieke.”) De echte ruimte voor het relationele 
én het artistieke zit in vertrouwen, samen onder-
weg gaan en oppassen voor compromissen, aldus 

Menna. Zaken die al snel vanaf het begin van YF 
Leidschendam tussen ‘de molens’ zijn gekomen.

Ik constateer dat je voor relationeel leiden vei-
ligheid, vertrouwen en respect nodig hebt om een 
open dialoog te kunnen voeren over overeenkom-
sten en verschillen. Die veilige context creëer je met 
elkaar, waarbij iedereen – dus ook de diverse lei-
ders – invloed op heeft. Een generatief proces ont-
staat wanneer iedereen vanaf het begin constructief 
investeert in relaties en sociale constructies. Door 
zich uit te spreken over zijn verlangens, emoties 
en (on)macht, juist ook wanneer deze afwijken. Ik 
constateer dat wanneer veiligheid, vertrouwen en 
respect in en tussen mensen op een glijdende hel-
ling komen, en wanneer betrokkenen niet meer hun 
visie, verwachtingen en verschillen willen, kunnen 
of durven te delen, dat vervolgens iedere wijze van 
organiseren wordt gesaboteerd, dus ook het organi-
seren van  schwung.

6.4 Configuratie analyse; 
netwerken, verzamelingen en 
teams in ontwikkeling

Na het duiden van de vier verhalen met behulp van 
de concepten van Gergen, maak ik nog een extra ana-
lyse, namelijk een configuratieanalyse. (Van Dongen 
et al., 1996) Met deze analyse wil ik een beter beeld 
krijgen van de ontwikkelende teamvorming binnen 
YF gedurende de hele onderzoeksperiode (2011 
– 2014), alsook de periode ervoor (<2011) en erna 
(2014>). Ik heb de analyse toegepast op de drie 
groepen: de denktank in Woudrichem, de doetank in 
Leidschendam en het bestuur YF Leidschendam (zie 
Figuur 17). Het bestuur is een combinatie van vijf 
mensen uit de denktank en de doetank. Daarnaast 
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is per jaar (2011-2014) een meer gedetailleerde con-
figuratieanalyse gemaakt (zie Bijlage 4). Met deze 
configuratieanalyse wil ik onderzoeken of en hoe de 
ontwikkelingen van verbinding en hechtheid in de 
drie groepen betrokkenen invloed hebben op het 
succesvol organiseren van  schwung.

Ten aanzien van de wijze van analyseren valt mij 
op dat ik de drie vormen nodig heb om de team-
vorming te kunnen duiden: een hecht team, een los 
zand verzameling en – hier tussen in – een team in 
ontwikkeling. 185 Met name deze tussenvorm (team 
in ontwikkeling) kan zowel de betekenis hebben 
van constructieve groei (ontwikkeling richting een 
hecht team) als destructieve afname (ontwikkeling 
richting los zand of verzameling). Daarnaast con-
stateer ik dat per periode en per moment er meer 
sprake is van beweging en van diverse, meervoudige 
(hybride) vormen, dan van eenduidige configuraties. 
Onder een hybride vorm versta ik dat er binnen een 
groep sprake kan zijn van meerdere subgroepen 
met eigen dynamieken en mate van hechtheid, of 
twee configuratievormen door elkaar heen kunnen 
spelen. Daarnaast kunnen personen door persoon-
lijke omstandigheden in specifieke situaties tijdelijk 
buiten een configuratie vallen.

Deze configuratieanalyse leidt, mijns inziens, tot 
drie conclusies.

De eerste betreft de verandering van de rol en 
inzet van de denktank gedurende de drie jaar, van: 
een oorspronkelijk hechte groep (een consistente 
groep van vrije geesten die elkaar al tien jaar opzoe-
ken), naar een team in ontwikkeling (een creatieve 
resultaatgerichte denktank met als rol criticus en 
ontwikkelaar voor YF Leidschendam), en tenslotte 
naar een los zand verzameling (lage organisatieg-
raad en gefragmenteerde onderlinge communica-
tie). De configuratieanalyse leidt tot de conclusie dat 
er in de denktank meer verbinding lijkt bij vrijheid 

(komen en gaan wanneer je wilt) dan bij beperking 
(druk op presteren). Jan merkt hierover op dat hij het 
vrije, lukraak denken mist in de denktank en tegelijk 
beseft dat hij de denktank nodig heeft voor concreet 
advies (zie Vignet 10). De tussenvorm (denktank in 
ontwikkeling) is ook opvallend: de vrijheid biedt de 
deelnemers van de denktank nog alle mogelijkheid 
om zich of als publiek of criticus op te stellen (min-
der actief) of bij te dragen als  co-organisator aan 
de YF activiteiten (actief). De al dan niet actieve bij-
drage wisselt per persoon, situatie en activiteit. Een 
dialoog over de verandering van de rol en inzet van 
de denktank en het schisma dat ontstaat (tussen 
mensen die actief of meer op afstand reflectief zijn) 
vindt niet plaats. Opvallend is ook dat de denktank 
zich in het laatste jaar steeds meer ontwikkelt tot een 
losse verzameling van mensen. Doordat de druk op 
succesvol presteren ook in de denktank wordt ver-
hoogd, betrokkenen verschillend omgaan met druk 
en (on)macht, en betrokkenen om diverse redenen 
vaker en langer uitvallen of zelfs ontvallen, zoals de 
natuurlijke verbinder in het team (Errit). Voor der-
den (mensen uit Leidschendam) is het niet duide-
lijk wie er in de denktank zit en wat de bijdrage van 
de denktank is in Leidschendam. In de laatste fase 
krijgt de denktank zelfs een nieuwe de rol opgelegd, 
namelijk die van projectteam (zie Vignet 16). Dit 
is het moment dat het team verzandt, oude leden 
afhaken en nieuwe mensen erbij komen die – onder 
leiding van Jan – nieuwe activiteiten opstarten. De 
denktank komt (na Vignet 16) niet meer bijeen in 
zijn oorspronkelijke samenstelling. Ik concludeer 
dat het kritisch en creatieve vermogen van de denk-
tank beter werkt in een vrije sociale constructie dan 
in een beperkende resultaatgerichte. Meer druk en 
leiderschap en minder zelfreflectie levert (bij deze 
groep) uiteindelijk minder  schwung (esthetische 
ideeën, artisticiteit, collectiviteit) op. Dit verklaart, 
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mijns inziens, gedeeltelijk de minder zichtbare en 
hoorbare esthetische stem.

De tweede conclusie betreft de relatief consis-
tente hechtheid van de mensen uit Leidschendam 
(een subteam van de doetank). Vanaf het begin is 

er al snel een wekelijks, praktisch werkoverleg in 
Leidschendam bestaande uit de vijf meewerkende 
bestuursleden en een vast aantal vrijwilligers. Al 
snel blijkt dat de verbinding tussen de mensen in 
Leidschendam zo sterk is, dat het vrijwel niet moge-
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lijk is om alleen als bestuur bij elkaar te komen (zie 
Vignet 12). In de beginfase (2012) ontstaat een hechte 
verbinding doordat iedereen enthousiast en prak-
tisch meewerkt aan het opruimen en opknappen 
van de ruimte en het gezamenlijk organiseren van 
de eerste bijeenkomsten. Een samen-de- schouders-
eronder-zetten-gevoel. De sfeer is constructief, 
onderzoekend en vol  schwung, en de vele onzeker-
heden die horen bij een startende organisatie wor-
den relatief lang getolereerd en zelfs grapjes over 
gemaakt. Na een half jaar samenwerken komt in 
de doetank al snel de nadruk op het meer efficiënt 
organiseren van de activiteiten (rolverdeling, struc-
tuur, esthetische conventies). Dit proces gaat moei-
zaam waardoor het hecht team verandert in een 
twijfelend team in ontwikkeling.186 De twijfel (door 
onduidelijke koers, identiteit, leiderschap, inkom-
sten, publiek, et cetera) zorgt voor diverse schisma’s 
(sub-teams) in de doetank.187 Het opstappen van de 
penningmeester (begin 2013) lijkt het begin van het 
verder verzanden van de doetank, echter het pro-
ces wordt gekeerd en constructief doorgepakt. Het 
vaste sub-team ondersteuning (Sophie, Ron, Martin 
en Guido) werkt hard en is vanaf het begin hecht, 
maakt plezier en vormt de basis voor alle praktische, 
facilitaire en commerciële YF activiteiten. Vanuit 
zelfsturing en regie-aanwijzingen van Menna krijgt 
het team veel voor elkaar. Aan het einde van het 
tweede jaar (2013), bij het opstappen van Sophie, 
is de onderlinge sfeer nog steeds goed en warm. 
Het zijn uiteindelijk de bestuursleden Emiel en 
Guido (ondersteund door Caroline) die voorstellen 
om YF Leidschendam als organisatie op te heffen 
(2014). Ik constateer dat de subgroep vrijwilligers uit 
Leidschendam hecht is en blijft, ondanks tegenval-
lende resultaten en het wij-zij schisma. Het geloof in 
elkaar, in hun missie (het gebouw een nieuw leven 
inblazen) en de potentie van YF, gekoppeld aan hun 

dagelijkse, fysieke aanwezigheid en concreet hande-
len is voldoende sterk om door te gaan. In hun han-
delen toont zich de praktische wijsheid en onderling 
vertrouwen.

De derde conclusie heeft te maken het eigen 
(on)vermogen om zelf organisatorisch te kunnen 
cross-overen. Ik geef drie voorbeelden. Het bestuur 
YF Leidschendam (de eerste cross-over tussen de 
twee groepen) is slechts in het begin en aan het 
einde als bestuur zichtbaar: bij het oprichten (2012) 
en opheffen van de stichting (2014). Tussen deze 
twee beslismomenten is het bestuur meewerkend in 
de doetank en de activiteiten van YF Leidschendam. 
Tussentijds komt het bestuur niet als bestuur bij-
een en is als zodanig meer een los zand verzame-
ling. Het is een formele functie, die wettelijk nodig 
is voor het bestaan van de stichting. De beperkt 
beschikbare tijd steekt men liever in gezamenlijk 
overleg en niet in het uitsluiten van de vaste vrijwil-
ligers (zie Vignet 12). Een tweede organisatorische 
cross-over zijn drie mensen (Jan, Menna, Caroline 
en soms Ger) die de brug vormen tussen de denk-
tank en doetank. Opvallend is dat zij aanwezig zijn 
in beide overleggen – dus ook verantwoordelijk 
voor het uitwisselen van informatie tussen beide 
groepen – en dat de mensen uit Leidschendam niet 
aanwezig mogen zijn in de denktank. Jan houdt 
heel bewust de twee overleggen uit elkaar. Het wij-
zij schisma wordt, mijns inziens, mede hierdoor 
in stand gehouden met als gevolg een gebrek aan 
vertrouwen en verbinding, polariteit en dubbelzin-
nigheid in en tussen de twee groepen. Een derde 
cross-overvoorbeeld is de collectieve strategiesessie 
(medio 2013, zie Vignet 13), waarbij voor de eerste 
– en enige – keer de denk- en doetank gezamenlijk 
bij elkaar komen. Allerlei processen en sociale dyna-
mieken lopen door elkaar heen: zowel commercieel 
ondernemend (Dionysos, Apollo) als artistiek (Eros), 
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zowel constructief als destructief, zowel verbindend 
als afstotend. Hierdoor visualiseer ik deze sociale 
constructie in Figuur 17 als de optimale hybride 
vorm cirkel-vierkant-driehoek. Een kantelpunt in de 
casus waar nog alles of niets mogelijk is. Ik con-
stateer dat YF met haar esthetisch ideaal – kunst 
inzetten als dialogisch en inspirerend cross-overin-
strument om publiek anders te leren denken en het 
anders denken te leren respecteren – en haar ont-
wikkeling als cross-overorganisatie, uiteindelijk zelf 
moeite heeft met bruggen bouwen, kruisbestuiven 
en anders denken in de eigen organisatie. De rela-
tionele en sociale dynamieken zitten bij YF de artis-
tieke, inhoudelijke en intellectuele productie (De 
Monthoux, 2013) in de weg.

6.5 Nieuwe inzichten in relationele 
esthetiek

Het perspectief relationele esthetiek richt zich op het 
faciliteren van unieke, artistieke en sociale construc-
ties in het publieke domein, op het beter (samen)
werken en een betere samenleving. (De Monthoux, 
2013; Bourriaud, 2003) De Monthoux beschrijft 
de transitie van de autonome kunstenaar en zijn 
klassieke rol van kunst – het universele zichtbaar 
maken en mensen laten dromen over idealistische 
clichés – naar relationele kunst met focus op buiten-
gewone dingen doen in de dagelijkse samenleving 
met en tussen mensen. Centraal staan de mense-
lijke interacties, de sociale context, de opdracht 
mensen te helpen bij het beter bewonen van de 
wereld (Bourriaud, 2003), de stad als  laboratorium 
(reality machine) en de kunstenaar als relationele 
realiteitscoach. (De Monthoux, 2013) Deze rol 
vraagt om specifiek vermogens van de kunstenaar 
of  kunstorganisatie. Naast zijn unieke  artistieke 

 talenten heeft hij ook zijn sociale, relationele en 
intellectuele vermogens in te brengen. De vraag 
is – vanuit het relationeel esthetisch perspectief – 
of YF (een kunstorganisatie) deze drie vermogens 
of talenten (artistiek, sociaal, intellectueel) heeft 
en ook als een relationele realiteitscoach inzet om 
 schwung te organiseren en buitengewone dingen te 
doen in de dagelijkse samenleving met en tussen 
mensen?

De casus toont dat YF diverse keren als 
 kunstenaar en vanuit een lichte manier van 
 organiseren bijzondere artistieke ervaringen produ-
ceert samen met haar publiek, die ook als zodanig 
worden gewaardeerd (“Een bijna 100% YF erva-
ring”; zie Vignet 8, zie Hoofdstuk 4). Op basis van 
mijn observaties zie ik dat YF ook de diverse talen-
ten in huis heeft. Is dit echter een garantie voor 
een succesvol, generatief scenario? Neen, zo toont 
de casus. YF concludeert zelf al dat het uiteindelijk 
te weinig bijzondere cross-overevenementen orga-
niseert, dat het gezamenlijk organiseren regelma-
tig als zwaar aanvoelt, dat er te weinig publiek op 
afkomt en het geheel te weinig inkomsten genereert. 
Naast de succesverhalen spelen er diverse sociale 
en relationele dynamieken in de sociale constructie 
YF die uiteindelijk niet productief bijdragen aan het 
organiseren van artistieke cross-overactiviteiten. De 
uitspraak waar ik dit hoofdstuk mee begin (“Wat 
is hier toch aan de hand?”) drukt deze organisato-
rische onmacht uit. De theorie van De Monthoux 
(2013) en Bourriaud (2003) geven, mijns inziens, 
onvoldoende houvast om de casus, inclusief deze 
niet productieve interacties, te duiden. Ik onder-
zoek de onderzoeksvraag derhalve verder vanuit 
een ander paradigma en mensbeeld, namelijk die 
van de mens-in-verbinding. Wat kan uiteindelijk het 
relationele mensbeeld (sociaal constructionisme) 
toevoegen aan het relationeel esthetisch perspec-
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tief van De Monthoux (2013) en het beantwoorden 
van de vraag hoe een kunstonderneming  schwung 
kan organiseren?

Buber (1923/1998), Van der Velde (2011), Hosking 
(2006), Gergen (2009), en Van Dongen et al. (1996) 
adresseren allen op hun eigen wijze, het belang van 
het relationele of de mens-in-verbinding met de 
ander of het andere. Het gaat over waarachtige Ik-Jij 
relaties en ‘mijn Jij’ die aan de wieg staan van het 
werkelijke leven. (Buber, 1923/1998) Over de tussen-
ruimte tussen de neuzen en de oneindige schep-
pingsmogelijkheden hierin. (Van der Velde, 2011) 
Over het plaatsen van relationele processen in het 
hart van organiseren. (Hosking et al., 1991, 1996) 
Over de meervoudige mens in meervoudige verbin-
dingen, voorbij het ego. (Gergen, 2009) Over het 
leren omgaan met overeenkomsten en vooral ook 
verschillen (blokkades, conflicten) in de dynamie-
ken tussen context, spelers, inhoud, interpretaties 
en samenhangen. (Van Dongen et al., 1996) Sociaal 
constructionisten spreken over de sociale proces-
sen, de bewegingen en het gedrag tussen mensen 
en de subjectieve en organisatorische werkelijk-
heden die mensen in hun dagelijkse omgang met 
elkaar construeren. Deze dynamieken spelen dus 
ook bij een groep mensen die gezamenlijk en vanuit 
een generatief scenario iets nieuws willen creëren, 
zoals een nieuwe, alternatieve kunstonderneming 
met unieke kunstexposities, artistieke cross-overac-
tiviteiten en  schwung.

Het relationele mensbeeld, zoals sociaal con-
structionisten het verwoorden, klinkt in eerste 
instantie als een aantrekkelijk paradigma voor het 
organiseren van nieuwe sociale constructies. In een 
verhardende en begrensde samenleving waar men-
sen zich eenzaam en onveilig voelen is behoefte aan 
verbinding, gezamenlijkheid, harmonie en sociale 
consensus. De Monthoux (2013) introduceert in deze 

tijd niet voor niets de relationele realiteitscoach, die 
het samen en het beter bewonen van deze wereld 
voorop stelt. En Gergen (2009) introduceert het 
relationele mensbeeld – met onder meer co-actie, 
co-creatie, confluence, relationeel leiden, bewegen, 
vernieuwen, transformatieve dialoog – als alterna-
tief voor een individueel, autonoom en begrensd 
mensbeeld dat, in zijn ogen, juist bijdraagt aan die 
onveilige en egocentrische samenleving.

Is hiermee een antwoord op de onderzoeksvraag 
(hoe organiseer je  schwung?) dat YF heeft te streven 
naar verbinding, harmonie en sociale consensus in 
al haar sociale processen en relaties? Mijn conclu-
sie is: neen. Dit is te eenvoudig gesteld. Er is, mijns 
inziens, niet een eenduidig of eenvoudig antwoord 
te geven. Gergen (2009) signaleert zelf ook al dat de 
mens en daarmee relaties meervoudig en complex 
in elkaar zit. Naast meewerkende krachten heeft de 
mens tegelijkertijd ook allerlei tegenkrachten (coun-
terlogica’s) in zich en is hierdoor tegelijkertijd een 
bron voor verbinding en voor interne erosie. Ieder 
mens heeft zowel het goede als het kwade in zijn 
handelingsrepertoire en is op ieder moment in staat 
tot het kiezen voor verbinden en voor verbreken. 
Voor handelingen die bijdragen aan generatieve en 
aan degeneratieve scenario’s. Voor relaties aangaan 
vanuit een echt samen en vanuit een polariserend 
wij-zij schisma. “In the pursuit of the ideal, we lay the 
grounds for its destruction”, aldus Gergen. (2009, 
p.  172) In het nastreven van een esthetisch ideaal, 
ligt dus tegelijkertijd ook de basis voor de eigen 
destructie. Het streven naar een succesvol genera-
tief scenario voor bijvoorbeeld een nieuwe (kunst)
organisatie heeft dus tegelijkertijd in zich de ele-
menten van een degeneratief (disruptief, destruc-
tief) scenario. Ergo, het succesvol organiseren van 
 schwung is afhankelijk van vele artistiek inhoudelijke 
als ook onbestemde, bewegende en niet planbare 
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relationele factoren. Het spelen met kunst en het 
schurend mixen van meer traditionele als nieuwe 
tradities zou nog wel kunnen bijdragen aan een 
generatief en vernieuwend proces, aldus Gergen 
(2009). Eens, maar er speelt volgens mij nog meer.

Ik constateer dat zowel het handelen in de casus, 
als het duiden en waarderen van de sociale dyna-
mieken meervoudig en complex is. Evenals het 
willen duiden van de bewegingen van een zwerm 
spreeuwen die op een ogenschijnlijk lichte en ver-
rassende wijze alle kanten opvliegen. Per situatie 
en sociale constructie bewegen de betrokken men-
sen, relaties, waarden, concepten, interpretaties en 
samenhangen continu in tijd en context. In derge-
lijke complexe situaties kunnen we, mijns inziens, 
slechts in retroperspectief kijken naar de zwerm 
van bewegingen, patronen en betekenissen die 
ontstaan tijdens het handelen. Wanneer (wat, wie, 
hoe) ontstaat er  schwung en wanneer spanningen 
en conflicten? Wanneer ontwikkelen zich construc-
tieve en destructieve overeenkomsten en verschillen 
in en tussen mensen en hoe worden deze gewaar-
deerd? De casus toont dat vaak de onderliggende 
mens- en organisatiebeelden, overtuigen en belan-
gen een rol spelen bij het kiezen en handelen, zoals 
het artistieke en autonome mensbeeld versus het 
relationele organiseerbeeld (zie Vignet 15). De casus 
toont ook dat er tegelijkertijd diverse scenario’s spe-
len: zowel een generatief scenario (succesverhalen 
tot aan het einde toe) en een degeneratief  scenario 
( onduidelijke koers door fundamentele verschil-
len en conflicten). Ook zien we dat de pittige dia-
loog-debatten in de denktank en doetank door de 
een als constructief en door de ander als destruc-
tief worden gewaardeerd, wat het handelen en de 
sociale interacties sterk beïnvloedt. De casus toont 
ook dat betrokkenen weinig moeite hebben met het 
kritisch beoordelen van de inhoudelijke, artistieke 

 activiteiten en de bijdragen van de ander, doch wel 
moeite hebben met zelfreflectie op de onderlinge 
sociale dynamieken (Wat is hier toch aan de hand?), 
patronen (Waarom hebben wij zoveel spanningen en 
conflicten?) en de eigen bijdrage hierin (Wat drijft 
mijn handelen?). Kortom, in de groep betrokkenen 
zitten vele talenten, meewerkende en tegenwer-
kende krachten die de sociale dynamieken beïnvloe-
den en uiteindelijk daarmee ook het resultaat van 
het handelen.

Ik concludeer dat de counterlogica van Gergen 
(2009) zichtbaar is in de diverse relationele pro-
cessen en betrokkenen tegelijkertijd overeenkomst 
en verschil produceren en waarderen (Van Dongen 
et al., 1996): waar YF met haar esthetisch ideaal res-
pect voor diversiteit en anders denken nastreeft is 
YF uiteindelijk zelf niet (altijd) goed in staat is de 
eigen onderlinge verschillen en stemmen te waar-
deren en respecteren. Idealiter kan juist zo’n diver-
siteit aan mensen en mensbeelden een mooie bron 
zijn voor schuren, mixen en vernieuwen. Mits, con-
stateer ik op basis van de casus, de betrokkenen 
echt open staan voor en respecteren van verschil, 
verwarring en het denken in mogelijkheden. Als 
dit niet meer lukt, ook niet meer met behulp van 
binnen (bijvoorbeeld Errit als wijze verbinder in de 
denktank) of van buiten (bijvoorbeeld een ‘vierde 
persoon’ of mediator) en betrokkenen zich vastzet-
ten in hun resultaatgericht denken – passend bij 
het organisatiebeeld succesvol organiseren – dan 
verzandt en verkruimelt de groep met betrokkenen, 
zoals uiteindelijk ook in de casus gebeurt.

Hoe komt het dan dat – ondanks alle dynamische 
dynamieken en verschillen – de meeste betrokkenen 
de hele rit uitzitten? Van begin tot einde vrijwillig 
doorgaan, wanneer er ook sprake is van spanning, 
conflict en gedoe in het gezamenlijk organiseren? Ik 
kan niet anders constateren dat de betrokkenen met 
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elkaar verbonden zijn door een gedeelde liefde en 
passie voor kunst en schoonheid, de wijze waarop 
YF hiermee omgaat, alsook de potentie van wat het 
gezamenlijke (ruimte, kunst, mensen, context, tijd) 
allemaal kan creëren en wat een ieder hiervan kan 
leren. Al vele jaren komt de denktank regelmatig bij-
een, en wisselen vrije, speelse (lukrake) dialogen af 
met serieuze betogen over kunst in het algemeen 
of specifiek de dialoog-met-kunst, zoals de unieke 
YF cross-overexperimenten met publiek worden 
genoemd. De inhoudelijke betogen leiden meestal 
tot nieuwe en diepere inzichten, betekenissen en 
waarderingen voor elkaar. Het zijn transformatieve 
dialogen, in de termen van Gergen (2009). En er 
is sprake van een hecht team, in termen van Maas 
(1988). Met de ontwikkeling van YF Leidschendam 
geeft de denktank zichzelf ook de taak om de diverse 
experimenten te evalueren vanuit een reflectief 
pragmatisme. Denken, doen, reflecteren en leren 
vormen een continue cyclus, waar de betrokkenen 
actief, serieus en meestal met plezier aan bijdra-
gen. Ieder cross-overevenement is een les voor de 
volgende. Ze leren er zelf ook veel van. Opvallend 
is ook dat de leden van de doetank – de vrijwilligers 
uit Leidschendam, die later aansluiten bij de mis-
sie van YF – ook tot het einde toe blijven meewer-
ken. Naast de gedeelde liefde voor de kunst en de 
onderlinge gezelligheid speelt ook mee het kunnen 
bijdragen aan een groter, zinnig geheel, zoals het 
geven van een nieuwe functie aan het gebouw en 
de gemeenschap. Het paradoxale is dat de betrok-
kenen blijven bijdragen, terwijl in de casus naast het 
spelen, reflecteren en leren de processen en orga-
nisatie ook stroperig (zwaar) zijn. Het ‘wat is hier 
toch aan de hand?’ verwijst, mijns inziens, naar de 
stroperige of vermoeiende relationele processen. 
Niet alleen omdat de druk op presteren en resul-
taten toeneemt (wanneer het willen wordt omgezet 
in moeten), maar ook omdat de  relativerende en 

lerende  interventies, zoals van mensen als Errit, 
afnemen. De zwaarte ontstaat volgens mij, door-
dat betrokkenen zich vastzetten in niet verenigbare 
verwachtingen,  beelden en emoties in de boven- en 
onderstromen in de gesprekken. Het lijkt op een 
incompatibilité des désirs. Ik constateer dat het ver-
schil in verlangens en verwachtingen snel kan leiden 
tot frustraties, onderling gedoe en verwijdering. Dit 
proces wordt  versterkt door een soort van collectief 
onvermogen om hierover gezamenlijk een construc-
tieve dialoog te voeren over overeenkomst, verschil 
en waardering. Betrokkenen waarderen het samen 
organiseren eerder als zwaar en complex, dan licht 
en  schwung. Dit begint te lijken op de bekende neer-
waartse spiraal. Opvallend is ook dat in de over-
leggen het esthetische of artistieke (als inhoudelijk 
gespreksonderwerp) op de achtergrond raakt door 
al die  sociale dynamieken. Hoe kan men boven-
stromen (met esthetische doelen en ambities) 
en onderstromen (met verlangens en frustraties) 
zodanig de ruimte geven, zodat er een generatief 
scenario en een constructief collectief ontstaat? 
Wie heeft (of waar is) het relationele vermogen om 
een vastzittende dialoog open te houden, verschil-
len te overbruggen en potentiële botsingen om te 
zetten in denken in mogelijkheden? Om, ondanks 
de complexiteit en meervoudigheid, het  organiseren 
van  schwung  lichter en luchtiger (minder zwaar) 
te maken?

Gergen (2009) zoekt de oplossing in de 
 transformatieve dialoog, relationeel leiderschap 
en het kunnen omgaan met meervoudigheid in 
mens en relaties. Van Dongen et al. (1996) zoeken 
meer naar oplossingen in de relaties en dynamie-
ken tussen context, relevante spelers (wie), inhoud 
en inter pretaties (wat), hun samenhangen (hoe) en 
de wisselende organisatiegraden door de tijd heen 
(hoog, laag). De configuratie-analyse toont visu-
eel de  complexiteit en meervoudigheid doordat 
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 betrokkenen tegelijkertijd deelnemen aan diverse 
groepen en teams, met eigen taal, gewoontes en 
(wisselende) organisatiegraad. Zo ben ik lid van 
de YF denktank, de doetank, het bestuur van YF 
Leidschendam, een tijdelijk creatief overleg (met 
Menna en anderen), onderzoeksteam (met haar 
twee promotoren), et cetera. De andere spelers zijn 
ook lid van diverse groepen. Vanuit verschillende 
ruimtes kunnen verschillende, rivaliserende en zelfs 
tegenstrijdige beelden over eenzelfde organisatie 
ontstaan. Van Dongen et al. (1996) spreken zelfs 
over ‘een slangenkuil’ wanneer die verschillende 
ruimtes onoverzichtelijk en conflictueus worden. 
De casus YF laat zo’n onoverzichtelijke pluraliteit 
en rivaliteit van beelden, werkelijkheden en seman-
tische ruimtes zien (zie Vignet 17 en de configura-
tieanalyse). De vraag is vervolgens, of hier dan nog 
sprake is van oorzaak- gevolg relaties?

Wat is de relatie tussen de artistieke motor van 
YF, de sociale dynamieken en het slim en succesvol 
organiseren van  schwung? Tussen de drie vermo-
gens die De Monthoux (2013) de relationele reali-
teitscoach toedicht? Zijn de onderlinge sociale en 
relationele dynamieken van YF zo lastig (conflictu-
eus, in ontwikkeling, los zand) en aandachtrovend, 
waardoor uiteindelijk de artistieke (co-creatieve, 
co-actieve) motor zich maar onvoldoende bij-
zonder (singular, ‘des YF’) kan ontwikkelen en het 
organiseren van  schwung moeizamer verloopt dan 
verwacht? Of is de creatieve motor van YF nooit 
voldoende groots (artistiek, meeslepend) geweest, 
waardoor YF zich niet succesvol heeft kunnen 
organiseren en – bij gebrek aan succes, publiek 
en reputatie – verwordt tot een los-zand construc-
tie? Links om of rechts om, ik constateer achteraf 

dat de relationele en sociale dynamieken bij YF de 
artistieke, inhoudelijke en intellectuele productie 
en waardering in de weg zit. En andersom. Is hier 
sprake van een oorzaak-gevolg relatie? De aanna-
mes zijn, mijns inziens, even plausibel en inwissel-
baar vanuit een relationeel esthetisch perspectief. 
De samenhang tussen de drie vermogens is zo 
verweven en complex dat pas achteraf verbanden 
en betekenissen zichtbaar worden. Ik concludeer, 
en refereer hierbij naar Snowden en Boone (2007), 
dat bij dergelijke complexe en meervoudige proces-
sen een generatief scenario kan ontstaan wanneer 
betrokkenen minder planmatig en resultaatgericht 
(vanuit een maakbaarheidsparadigma) en meer 
ontwikkelend vanuit mogelijkheden (vanuit een 
emergentie paradigma) zichzelf en hun relaties 
met anderen organiseren. Gergen (2009) spreekt 
over de ‘wereld-in-de-maak’, de mens als ‘coming 
into being’ en een ‘geheel met laagjes’. Een geheel 
waarbij, mijns inziens, esthetiek een van die laagjes 
is. Een laag of perspectief die in de casus naar de 
achtergrond gaat wanneer de relationele laag zwaar 
wordt, of aanvoelt. Met name Van der Velde (2011) 
moedigt ons aan om mogelijkheden te blijven 
onderzoeken en niet te hunkeren naar sociale con-
sensus of conclusies die ons vastzetten. Zelfs wan-
neer een sociale constructie of organisatie (zoals 
YF Leidschendam) stopt in Leidschendam, hoeft 
dit niet het einde van de beweging en het onder-
zoeken te betekenen. Stoppen kan een heel (on)
bewuste strategie zijn, om ruimte te geven aan het 
nieuwe. Aan nieuwe kiemen, die zich al tussen de 
regels, verhalen en muziek door aandienen. Anders 
gesteld, in de lijn van Errit: hoe kan de muziek door-
gaan, wanneer het stuk uit is?
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Wanneer twee werelden of steensoorten samenkomen dwingt dat beiden om zich tot 
elkaar te verhouden. Met name wanneer ze elkaar nodig hebben om te (be)staan. Het 
beeld Extra-Esse (2014) is zo’n gewaagde, bijna-uit-balans combinatie van twee werelden 
(materialen): een donker glanzende en licht torderende zware basis (Belgisch hardsteen), 
waaruit een licht en transparante puntige vorm (albast) springt. Zonder de ander is de een 
niet compleet.
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“It is one of the paradoxes of our time that ideas 

capable of transforming our societies, full of 

insights about how the human animal actually 

behaves and thinks, are often presented in 

unreadable language.”

Doris Lessing (citaat uit Gergen, 2009, p. 220)
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7Het stuk is uit en de 
muziek gaat door,
Nieuwe perspectieven, ontleend aan de casus

“Errit bood tegengewicht tegen het opsluiten van 
dingen”, constateert Menna, terugkijkend op het 
avontuur YF Leidschendam.188 Inspirerende en 
humorvolle reflecties – van diverse betrokkenen – 
zorgen ervoor dat vastzittende dialogen weer ruimte 
krijgen, voorbij polarisaties en onderlinge span-
ningen. Hierdoor kunnen betrokkenen weer even 
rustiger ademen, relativeren en spelen met moge-
lijkheden. Dit containen van dualistische situaties 
faciliteert (een of meerdere) tussen- of speelruim-
ten in de interactieve processen. Hierbinnen kunnen 
betrokkenen, met al hun onderlinge verschillen en 
zienswijzen, vrij en co-creatief handelen en spelen 
met emergente situaties.189 Wanneer dat lukt, kan 
 schwung ontstaan.

Deze dissertatie vertelt het verhaal over een 
diverse groep nieuwsgierige en bevlogen mensen 
(YF denktank) die vanuit hun passie voor kunst 
en met de beschikking over een grote particuliere 
collectie abstracte kunst, gezamenlijk een alterna-
tieve kunstonderneming ontwikkelen. Wanneer een 
bijzondere locatie in Leidschendam zich aandient, 
die verrassend goed past bij de particuliere kunst-
collectie, komt de groep in beweging. “In het hande-
len druk je het uit, dus niet alleen in het idee, maar in 

wat je doet”, houdt de filosoof Errit de YF denktank 
regelmatig voor. “En een beetje zinrijk met elkaar 
omgaan”, voegt hij er aan toe. Een driejarig avontuur 
YF Leidschendam ontwikkelt zich, vol kansen, suc-
cessen, onzekerheden en spannende dynamieken. 
De betrokkenen organiseren unieke kunstexposi-
ties en artistieke cross-overexperimenten. Het wordt 
tot deze casus, verteld vanuit drie perspectieven of 
verhaallijnen: culturele, commerciële en relationele 
esthetiek.190

De centrale onderzoeksvraag in deze dissertatie 
is: hoe kan een groep bevlogen mensen met een 
esthetisch ideaal – kunst inzetten als dialogisch, 
cross-overinstrument om publiek anders te leren 
denken en het anders denken te leren respecte-
ren – zich succesvol ontwikkelen tot een artistieke 
cross-overorganisatie? Anders gezegd: hoe kan men 
 schwung succesvol organiseren? Alleen al het woord 
succesvol in de vraag zorgt voor verschillende ant-
woorden in de praktijk en literatuur, zo blijkt uit 
mijn analyse. Voor de een is succes het neerzetten 
van een duurzame kunstonderneming met lande-
lijke reputatie. Voor de ander betekent succes het 
gedachtegoed omzetten in unieke artistieke realitei-
ten. Na drie jaar stopt YF Leidschendam. Errit zou, 
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volgens mij, zeggen dat het stuk weliswaar uit is, 
maar de muziek wel doorgaat. Hij gelooft in moge-
lijkheden en het scheppen van dansende sterren.191 
Zelfs – of juist – wanneer het handelen anders loopt 
dan bedacht of verwacht.

Wat zijn dan nu bij afsluiting van dit onderzoek 
mijn antwoorden op de onderzoeksvraag? Heeft 
de casus geleid tot nieuwe inzichten en wijsheden? 
Kunnen uit dit gevalsonderzoek meer generieke 
aandachtspunten worden geconcludeerd over suc-
cesvol organiseren van esthetische cross-overactivi-
teiten en  schwung? In dit laatste hoofdstuk trek ik 
mijn conclusies. Eerst ga ik nader in op de impli-
ciete paradoxale spanning in de onderzoeksvraag 
en mogelijke strategieën om hiermee om te gaan. 
Vervolgens concludeer ik dat de geselecteerde lite-
ratuur voor mij fungeert als een set filters om de 
praktijk te beschrijven: het maakt mij helder en 
bewust van wat er gaande is, en tegelijkertijd is deze 
literatuur niet sluitend om mijn vraag te duiden. 
Wel duidelijk bij mijn conclusies is dat het verhaal 
van YF meervoudig is en vanuit de drie perspectie-
ven kan worden geduid (culturele, commerciële en 
relationele esthetiek). Tevens is duidelijk dat er een 
soort gemeenschappelijke deler is vanuit de litera-
tuur en de casus bij het zoeken naar antwoorden 
op de onderzoeksvraag. Onder meer het belang van 
a) een of meerdere tussen- of speelruimten, b) het 
vermogen om vrij, gemeenschappelijk en reflectief 
hierin te handelen, c) het vermogen om spannin-
gen, dilemma’s en verborgenheden te containen, 

192 d) de intentie om gezamenlijk te blijven zoeken 
naar nieuwe mogelijkheden om dansende sterren 
te scheppen, en e) kunst en esthetiek inzetten bij 
confronterende dialogen en co-creatief handelen 
in die tussenruimten. Deze aspecten dragen, mijns 
inziens, bij aan het succesvol en licht organiseren 
van esthetische cross-overactiviteiten en  schwung. 

Tenslotte eindig ik dit laatste hoofdstuk met een kri-
tische reflectie op mijn persoonlijke, meervoudige 
rollen gedurende het onderzoek (participant, onder-
zoeker, auteur, beeldhouwer) en de inzichten die ik 
heb ontwikkeld. Op beeldende wijze sluit ik af, gelijk 
een encore. Met het beeld Inter-Esse (kaft) licht ik 
toe dat in mijn beeldend onderzoek diverse tussen-
ruimten ontstaan. De lege ruimte in de beelden en 
de verbindingen tussen ‘binnen en buiten’ vormen 
de essentie van ieder beeld. De materie omarmt of 
containt deze kostbare ruimte, waar nog van alles 
mogelijk is, mits je durft te spelen.

7.1 De vraag die niet gesteld kan 
worden

Het onderzoek is gestart met de vraag: Hoe kan 
een groep bevlogen mensen met een esthetisch 
ideaal zich succesvol organiseren in de praktijk? 
Anders gesteld: zijn de betrokkenen in staat om 
cross-over en  schwung – die mysterieuze en bevlogen 
speeldrift – op een succesvolle wijze te organiseren? 
Zodat de muziek blijft doorgaan? Opvallend is dat 
hier sprake is van een spiegelbeeld: de opdracht die 
YF zichzelf heeft gesteld loopt parallel aan de onder-
zoeksvraag van deze dissertatie. Hierdoor komt de 
onderzoeksvraag die ik als onderzoeker heb gesteld, 
en de mogelijke antwoorden, dicht bij de identiteit 
en betekenisgeving van de casus (YF organisatie) 
zelf. Zowel in de casus als in de literatuur wordt de 
opdracht c.q. vraag op diverse manieren geïnterpre-
teerd. De vele onzekerheden en ambiguïteiten die 
de complexe processen in de casus met zich mee-
brengen, als ook de meervoudigheid en diversiteit 
in handelen en oordelen, is karakteristiek voor deze 
casus. Dit leidt in de praktijk tot vragen, verwarring 
en verschillen in handelen, naast opvallend mooie 
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en co-creatieve cross-oversuccessen en  schwung.193 
Daardoor ontstaan bijvoorbeeld diverse betekenis-
sen of beelden van begrippen als cross-over, succes, 
dialoog, organisatie, betekenis en identiteit. De 
vraag ‘wat is nu typisch YF?’ leidt tot meerdere, soms 
tegengestelde antwoorden. Zo is er bijvoorbeeld 
verschil van mening over de tekst van de uitnodi-
ging voor de eerste YF experimenten (concreet of 
juist vaag), over de keuze van het servies (praktisch 
of meer design) of over de wijze van begeleiden van 
de cross-overexperimenten en diverse dialogen (los 
of juist met lichte structuur). Opvallend is dat de 
dialogen over de onderlinge verschillen in sommige 
overleggen leiden tot diepgang en nieuwe inzich-
ten, en in andere overleggen tot expliciete en terug-
kerende harde tegenstellingen en verlamming.

Ik stel vast dat vanaf het moment dat YF besluit 
om in Leidschendam aan de slag te gaan als een 
artistieke cross-overorganisatie, samen met een aan-
tal vrijwilligers uit Leidschendam, de onderlinge ver-
schillen en geschillen pas echt zichtbaar en voelbaar 
zijn. Bijvoorbeeld rondom de rollen en bijdragen 
van de (leden van de) denktank en van de doetank, 
de (on)zin van groot versus klein ondernemen of vrij 
en artistiek experimenteren versus plangericht en 
professioneel organiseren. Door te handelen wordt 
YF als artistieke organisatie zichtbaar voor ande-
ren (res publica) en worden tegelijkertijd diverse 
betrokkenen ook meer zichtbaar. De onderlinge 
verschillen (motivaties, mensbeelden, macht) zijn 
door het handelen meer expliciet, nu er niet meer 
gescholen kan worden achter een esthetisch ideaal, 
gedachtegoed of groot plan, dat in samenspraak is 
ontwikkeld. Met het naar buiten komen als publieke 
organisatie (ANBI-stichting, contracten, website, 
uitnodigingen, et cetera) ontwikkelt zich tegelijker-
tijd identiteit, reputatie en nieuwsgierigheid naar 
‘wat is of brengt YF ons nu echt?’.

De ontwikkeling van de identiteit van YF is, 
volgens mij, sterk afhankelijk van de wijze waarop 
de betrokkenen vanuit die verschillen beslissen, 
handelen, oordelen en reflecteren. Enerzijds leidt 
de mogelijkheid om concreet te handelen tot de 
bevrijding van het YF gedachtegoed van het col-
lectief van de scheppende geesten (denktank). YF 
wordt eindelijk – na jaren onderwerp van gesprek 
in de denktank – een concrete museale werkplaats. 
Het kan nu worden vormgegeven in het handelen, 
door vele helpende handen (doetank). Paradoxaal 
is dat bij het tot leven komen van YF als concrete 
organisatie, ook het mogelijk falen en sterven van 
dit ideaal dichterbij komt: “Wat als het ons niet lukt 
wat we al die jaren hebben bedacht? Wat als ons 
idee niet werkt?” De onderlinge verschillen leiden 
zichtbaar tot co-creativiteit, cross-overexperimen-
ten en   schwung. En daarnaast ook tot polarisaties, 
verstijvingen en mislukkingen. Tot de gladiolen en 
de dood. Wanneer in de sociale processen van een 
artistieke organisatie zoals YF, het autonoom han-
delen en polariserend denken dominante patronen 
blijven ten opzichte van het gezamenlijk spelen, 
experimenteren en kruisbestuiven, neemt  schwung 
af. En sterft uiteindelijk de kunstonderneming.

De vraag is nu aan de orde of de onderzoeksvraag 
die ik hanteer – het spiegelbeeld van de opdracht die 
YF zichzelf heeft gesteld – impliciet al een dwaal-
spoor in zich heeft? Is in de formulering of opdracht 
al sprake van een zodanige paradox of polariserende 
spanning tussen organiseren en  schwung, dat deze 
afleidt van het creëren van gezamenlijke betekenis 
en werkelijkheden? Is het wel mogelijk om  schwung 
succesvol te managen, als een modus operandi? (De 
Monthoux, 2004) Of hebben we hier te maken met 
een impliciet contradictio in terminis, een tegenstrij-
digheid in woorden en daden, waarin YF een weg 
heeft te zoeken? Willen De Monthoux (2004) en YF 
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het onmogelijke mogelijk maken (square the circle) 
door deze dualistische structuur te negeren, op te 
lossen of te omarmen? (zie Figuur 18)

Ik stel vast dat er een contradictie of paradoxaal 
dualisme in de onderzoeksvraag en casus schuilt 
door het tegenover elkaar plaatsen van de twee 
begrippen  schwung en organiseren.194 Er lijkt span-
ning tussen de vrije speeldrift ( schwung, fl ow, fl air, 
bezieling, vaart, vuur) en het planmatig organiseren 
(structureren, managen, voorschrijven, institutiona-
liseren) van cross-overactiviteiten door YF.195 Door te 
gaan handelen en samenwerken lopen de verschil-
len en tegenstrijdigheden in aantal en heftigheid 
op. De spanning lijkt zelfs sterker, wanneer succes-
vol (wel-slagen) wordt toegevoegd aan de opdracht 
(succesvol organiseren van  schwung). Tegelijkertijd 
kan een kunstwereld langer overleven, wanneer 
het in staat is voor een langere tijd  schwung te 

 organiseren, voldoende support aan zich te binden 
en de reputatie laat groeien.196 (Becker, 2008)

Vrij spelen (cirkel) is in tegenspraak met planma-
tig structureren en institutie (vierkant). De opdracht 
‘organiseer nu  schwung!’ lijkt een moeizame para-
dox, vergelijkbaar met de bekende uitdrukking ‘wees 
nu spontaan!’. In deze communicatie zitten meer-
voudige, diverse boodschappen die met elkaar in 
strijd zijn. Dit heeft invloed op de betrokkenen en 
processen; meestal werkt het verwarrend of verlam-
mend. Schwartz (2005) benadrukt het risico van 
angst, stress en verlamming in besluitvorming door 
de veelheid van keuzemogelijkheden en de behoefte 
aan zelfbepaling door de autonome mens. Boonstra 
en De Caluwé (2006) stellen dat betrokkenen hun 
omgeving als minder eenduidig en richtinggevend 
ervaren, wanneer ze geconfronteerd worden met 
een toename van complexe en dynamische werk- en 
leefomgevingen, tegenstrijdige bewegingen, span-
ningsvelden en paradoxen. Een karakteristieke orga-
nisatieparadox van deze tijd zien zij in de aandacht 
voor controle, standaardisering en beheersing en 
anderzijds de behoefte aan ruimte, zelfsturen, expe-
rimenteren en innoveren. (Boonstra & De Caluwé, 
2006, p. 4)

De vraag is aan de orde hoe betrokkenen omgaan 
met paradoxen en paradoxale spanningen? Of een 
artistieke organisatie, zoals YF, in staat is te werken 
met deze potentieel verlammende tegenstrijdighe-
den? Gaat men de paradoxen negeren, oplossen 
(transcenderen) of omarmen (containen)? Welke 
strategie werkt voor het succesvol organiseren van 
 schwung? (Derksen, 2015)197

De geraadpleegde literatuur gaat, mijns inziens, 
uit van het oplossen, opsplitsen of transforme-
ren van de paradoxale spanningen en verschillen. 
Gergen (2009) zoekt met zijn transformatieve dia-
loog naar nieuwe oplossingen.198 De Monthoux et al. 

Schwung
organiseren

Figuur 18 Schwung organiseren: door van een cirkel 
een vierkant te maken?
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(2007) spreken over spanningen tussen de twee 
bedrijfskundige domeinen (Dionysos en Apollo) 
en positioneren een derde, esthetisch domein 
(Eros) boven – of naast – de twee kemphanen om 
de goede lieve vrede te bewaken en de natuurlijke 
spanningen in een (kunst)onderneming op te los-
sen. Van Dongen et al. (1996) willen in principe ook 
de spanningen oplossen en de destructiviteit van 
betrokken partijen ontstroeven via een dialoog, ethi-
sche procedure en professionele begeleiding van 
een conflicthanteerder (zie Paragraaf 6.3). Van der 
Velde (2011) spreekt weliswaar ook over het belang 
van een reflectieve dialoog, waarbij echter de betrok-
kenen juist samenwerken vanuit het verdragen en 
omarmen van spanningen en verschillen.

De vraag is wanneer er wat gebeurt? Wanneer is 
het handig om wel, of niet, een paradox te omarmen 
of juist te negeren? Hiertoe maak ik een zijstap en 
ga ik te rade bij andere literatuur. Ik zoek naar voor-
beelden die de drie strategieën om met paradoxen 
om te gaan (negeren, transcenderen en omarmen) 
nader toelichten, om zo de casus te kunnen duiden.

Derksen (2015) stelt dat het omgaan met para-
doxen begint bij het herkennen van de paradox: 
sommige mensen kunnen of willen een paradox 
niet zien vanuit een verdedigingsmechanisme, en 
hoeven er dan ook niet mee om te gaan. Of ze erva-
ren een paradoxale situatie als een ongemakkelijke 
bedreiging en schieten in een natuurlijke verdedi-
ging. (Lewis, 2000; geciteerd door Derksen, 2015) 
Ze negeren of ontkennen de paradox (repressie), of 
kiezen uiteindelijk voor één kant, om maar snel van 
het probleem af te zijn. De paradox wordt door te 
kiezen een dilemma. Een (heftige) tegenreactie is 
dan ook te verwachten.199

Ik stel vast in de casus dat er regelmatig (on)
bewust ontkenning van de spannende paradox plaats 
vindt: betrokkenen kiezen snel voor één kant van de 

paradox en herhalen regelmatig hun eigen standpun-
ten. Door het structureel negeren of  ontkennen van 
deze paradoxale spanningen – een natuurlijke reactie 
– blijven spanningen en onderliggende thematieken 
als een boomerang weer terugkomen. Bijvoorbeeld 
in de collectieve strategiesessie (Vignet  13) en de 
meeste doetank-overleggen prevaleren al snel en 
bijna als vanzelfsprekend de commerciële en orga-
nisatorische belangen boven de artistieke of estheti-
sche belangen (“Hoeveel kan of moet YF vragen voor 
een kaartje voor het kunstconcert? Of voor een bedrijf-
sevenement?”) Ook de continue spanning in de 
structuur, tussen de denktank en de doetank, werkt 
al snel als een rode, polaire lap (“Zij bedenken het 
en wij mogen het uitvoeren.”; “Zij begrijpen de essen-
tie van YF niet.”). Tenslotte, de spanningen tussen 
de twee tegenstrijdige visies op organiseren blijven 
gedurende de driejarige casus gespannen tegenover 
elkaar staan en domineren de gesprekken (kiezen 
voor klein, artistiek, experimenteel of voor nationaal, 
beheersmatig en professioneel).

De tweede strategie is het transcenderen, oplos-
sen of laten verdwijnen van de paradoxale span-
ningen. Derksen (2015) spreekt in dit verband over 
synthese, waarbij men vanuit een ander concept de 
twee kanten van de paradox bekijkt. Alma (2007) 
spreekt over de transcenderende krachten van kunst, 
verbeelding en esthetische ervaringen. Zij stelt dat 
kunst het vermogen heeft de mens te faciliteren 
bij een bovenzinnelijke bewustzijn en onthullende 
ervaringen die dieper of verder reiken dan wat de 
mens in woorden kan toelichten. Voorbij de normale 
realiteit of de naakte feiten van het rationeel-analy-
tische kennen, aldus Alma (2007). Door esthetisch, 
spiritueel, ruimtelijk of temporaal te transcende-
ren kan er nieuwe beleving en zingeving ontstaan. 
(Alma, 2007) Dit transcenderen en creëren van een 
nieuw perspectief kan volgens mij bijdragen aan het 
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oplossen van de paradoxale spanningen. Robertson 
(2012) gaat ook uit van het  oplossen van paradoxale 
dualiteiten door het suggereren van een paradigma-
verschuiving in het denken over management en 
organiseren. In plaats van organiseren te beschou-
wen vanuit een oorzaak-gevolg logica (structureren, 
controleren, voorkomen) stelt hij voor een denken 
vanuit conditie-effect logica (randvoorwaarden cre-
eren, ecologisch zelforganiseren, ontwikkelen). Een 
transitie van een aangelegde tuin (manicured garden) 
naar een vrij veld (natural prairie). Deze paradigma-
verschuiving creëert, mijns inziens, ruimte om de 
spanningen op te lossen. Door  schwung niet te wil-
len controleren of forceren, maar juist te faciliteren 
met behulp van natuurlijke randvoorwaarden en 
condities, ontstaat er ruimte voor het organiseren 
van unieke cross-overevenementen. Door vanuit een 
ander concept naar beide kanten van de paradox te 
kijken ontstaat een nieuw perspectief en verdwijnt 
min of meer de paradox.

Ik stel vast dat de tweede strategie (synthese, 
oplossen van de paradox) zorgt voor schwung-
momenten in de casus. Wanneer er echter sprake 
is van standaardiseren (standaard werkwijzen voor 
het voeren van een dialoog met kunst, draaiboekjes 
voor een experiment, formele openingen en inlei-
dingen ‘zoals het hoort’ in een kunstwereld) lijkt de 
creatieve ruimte af te nemen. Wanneer men echter 
een paradoxale spanning oplost, levert dit soms 
eenmalige, unieke ervaringen of experimenten op. 
Bijvoorbeeld wanneer YF een (betalende) klant ver-
rast met een paar unieke, onverwachte en artistieke 
invalshoeken om naar de spanningen in de eigen 
interactieve processen te kijken ontstaat er schwung 
(zie Vignet 8, de roze katalysator). Of wanneer YF, 
samen met mensen van buiten, tijdens het Ikebana-
festival of een van de kunst concerten in staat is 
een zodanig vrij veld te organiseren,  waardoor 

 commerciële,  organisatorische en  esthetische belan-
gen elkaar juist niet verstarren maar constructief 
en harmonisch versterken – op het juiste moment, 
in de juiste vorm, met volle intensiteit en humor 
(Vignet 9). Het esthetisch, spiritueel, ruimtelijk of 
temporaal transcenderen zorgt hierbij voor nieuwe 
beleving en  zingeving bij publiek, organisatie en 
kunstenaar (“I play differently”). Daardoor ontstaat 
 schwung. Eenmalig, als een roze katalysator, waarbij 
een  vergelijkbaar vervolg niet vanzelfsprekend is.

Echter, de potentie van een paradox zit, mijns 
inziens, juist in de derde strategie, namelijk het 
vermogen om de spanning te kunnen omarmen 
( containen). (Baets, 2002; Hoebeke, 2004; Boonstra 
& De Caluwé 2006; Letiche, 2005; Miron-Spektor 
et al., 2011) Baets (2002) stelt dat creativiteit juist 
ontstaat in instabiele situaties, waardoor er ruimte 
komt voor leren en vernieuwen. Hoebeke (2004) 
waarschuwt dat het organiseren van een spannings-
reductie zelfs dodelijk kan zijn voor een organisatie. 
Boonstra en De Caluwé (2006) spreken over de 
kunst van het herkennen van en balanceren  tussen 
paradoxen en het verbinden van uitersten: “Dit 
betekent het verbinden van meerdere perspectieven 
en werelden en het zoeken naar nieuwe mogelijk-
heden om met complexiteit en dynamiek om te 
gaan.” (p.13) De spanning stimuleert juist het han-
delen en het samen zoeken naar nieuwe, oncon-
ventionele mogelijkheden en lange termijn succes. 
Letiche (2005) stelt zelfs voor het dualisme uit te 
dagen. Hij plaatst specifiek de meer individuele, 
naar binnen gerichte melancholie (zwaarmoedig-
heid, eenzaamheid, depressie) en het naar buiten 
gerichte, meer collectieve  schwung tegenover elkaar 
als een dualisme.200 Letiche stelt dat deze tegen-
strijdige paradox juist ook constructief kan werken; 
hij wil de twee voudigheid van de tegenstelling uit-
dagen en hybriditeit ontwikkelen om verlamming, 
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 ineffectiviteit en naar binnen gerichtheid tegen te 
gaan. De incompleetheid en fragmentatie, veroor-
zaakt door het naar binnen gerichte gemoed, kan 
uiteindelijk ook weer positief worden ingezet voor 
creativiteit en het produceren van kunst, naar bui-
ten toe. Wanhoop kan leiden tot hoop. Melancholie 
kan leiden tot spanning, passie en lijden dat weer 
de energie kan opleveren voor ‘actie, beslissing en 
zinvolheid’. (2005, p. 295) Juist de bewegingen tus-
sen tegenpolen, zoals melancholie en  schwung, kun-
nen leiden tot vernieuwde activiteit en creativiteit. 
(2005, p. 303) Tenslotte kan een paradoxale span-
ning ook open en levend worden gehouden door 
het geven van een absurd, niet logisch of niet direct 
antwoord, aldus het Zenboeddhisme. Deze nodigt 
betrokkenen uit om een koan – Japans paradoxaal 
vraagstuk – niet vanuit logisch redeneren op te los-
sen en gewoonweg niet te accepteren. Een passend 
antwoord is mu, dat zoiets betekent als leegte, stilte, 
niets, no-thing, noch een (logisch) ja of nee. 201 Een 
keuzen-loze gewaarzijn in het hier en nu, open voor 
synergie en hybriditeit. Mu is een uitnodiging om 
naar een geheel andere richting te kijken, dan men 
gewend is. Het wordt ook wel geïnterpreteerd als 
een on-vraag: een vraag die niet gesteld kan worden 
omdat het niet direct en logisch te beantwoorden 
is. Wat zou er in de casus gebeurd zijn, wanneer de 
betrokkenen vanaf het begin de zichzelf opgelegde 
opdracht met een “wij accepteren dit vraagstuk niet” 
(mu) zouden beantwoorden? Wanneer de betrok-
kenen minder logisch en meer intuïtief werken aan 
mogelijkheden om  schwung op een duurzame wijze 
te organiseren?

Ik stel vast dat in de casus ook deze derde 
strategie (omarmen, containen van een paradox) 
aanwezig is. Door de spanningen te containen 
– een vermogen waarover niet iedereen van nature 
beschikt – ontstaat er letterlijk en figuurlijk ruimte 

voor betrokkenen om samen te zoeken naar nieuwe 
betekenissen en werkelijkheden. Er zijn interventies 
die de pittige welles-nietes gesprekken veranderen 
in een open, ruimtelijke dialoog. Ik constateer dat 
er na zo’n interventie een relatief lange stilte valt, 
mensen anders ademen, er aangenaam ongemak 
is, en na een paar zuchten is er ruimte voor opge-
lucht lachen. Letterlijk, figuurlijk en relationeel ont-
staat meer ruimte om door te gaan, en is er meer 
eenheid, ondanks de verschillen. Betrokkenen 
luisteren meer naar elkaar en naar wat er tussen 
de regels door wordt gezegd. Alsof de esthetische 
intelligentie of sensitiviteit op dat moment toe-
neemt in de groep en nieuwe collectieve beteke-
nissen worden gecreëerd. Diverse voorbeelden 
tonen dat het mogelijk is om een paradox en de 
bijbehorende onzekerheden en spanningen open 
en levend te houden, zodat er ruimte ontstaat voor 
creativiteit en de creatie van nieuwe betekenissen. 
Bijvoorbeeld wanneer YF net het contract heeft 
getekend voor de locatie in Leidschendam, ontstaat 
direct een spanning tussen vrij plezier maken en de 
vele pragmatische, organisatorische risico’s en ver-
plichtingen die het avontuur met zich meebrengt. 
Het voorstel (Menna) om maar gewoon aan de slag 
te gaan (“Gewoon doen!”) houdt de paradox open 
en levend en al verrassend snel zijn de eerste artis-
tieke experimenten op een lichte, spelende wijze 
gerealiseerd. Een tweede voorbeeld is wanneer de 
spanning van een ‘strakke agenda’ in de denktank 
schuurt met het ‘lukrake’ en vrije denkproces; in die 
omstandigheid zorgen vervolgens diverse grappen 
over en weer voor de nodige ruimte om met humor 
verder te gaan (“Gevoelens van nuttigheid kunnen 
blokkerend werken.”). Een derde voorbeeld zijn de 
stevige, terugkerende debatten in de denktank over 
de toegevoegde waarde van YF bij klanten, waarbij 
men uiteindelijk tot een betekenisvolle en meer rea-
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listische conclusie komt dat YF eerder eenmalig de 
deur opent dan een langdurige, intensieve relatie 
kan aangaan; dit heeft weer consequenties voor het 
verdienmodel.

Een mooi voorbeeld van containment en esthe-
tiek zijn, mijns inziens, interventies van Errit tijdens 
een felle discussie in de denktank over het ontwikke-
len van de YF identiteit. Errit stelt:

“Als je je identiteit wilt behouden en een punt zet-
ten, dan zit je fout. Je krijgt hem alleen door iets wat 
je vindt dat gebeuren moet, door het daadwerkelijk te 
doen! Daardoor haal je het, of niet…”

Waarop Jaap, na een lange stilte eerst diep zucht 
en vervolgens zachtjes zegt:

“Bijna te vervangen door een kunstwerk....”
Even later merkt Errit op, wanneer het gesprek 

gaat over de ontwikkeling van YF:
“Ik denk dat jullie toch al te veel in de maakbare 

samenleving zitten: wat wij bedenken dat zal gebeu-
ren.” Wederom valt er een stilte, gevolgd door lachen 
en gevoelens van opluchting en ruimte.

Ik constateer dat YF goed in staat is al spelenderwijs, 
spontaan en op lichte wijze kleinschalige exposities 
en cross-overexperimenten te organiseren, met name 
in de eigen omgeving (zie Vignet 3). Tevens consta-
teer ik dat vanaf het moment dat YF beslist om – op 
basis van een gedeeld esthetisch ideaal, een bijzon-
dere kunstcollectie, een (voor YF) nieuwe locatie en 
met nieuwe betrokkenen – gezamenlijk esthetische 
cross-overactiviteiten en  schwung te organiseren, de 
interactieve spanningen al snel toenemen. De casus 
is complex, dynamisch en onvoorspelbaar en staat 
bol van bijzondere en unieke activiteiten naast para-
doxale spanningen, negatieve projecties, ambiguïtei-
ten en emoties.202 Het handelen is hierdoor minder 
eenduidig en richtinggevend dan de meeste betrok-
kenen zouden willen en ook nodig hebben. Het 

handelen speelt zich af in de organisatie- paradox 
tussen beheersbaarheid en innovatie (Boonstra & 
De Caluwé, 2006), tussen respectievelijk organiseren 
(managen, controleren, actielijstjes) en het speelse 
 schwung (experimenteren, uniciteit en esthetiek). Ik 
constateer dat bij YF de spanning niet alleen tussen 
twee domeinen is (Dionysos – Apollo, Eros – Apollo) 
zoals De Monthoux et al. (2007) veronderstellen, 
maar juist tussen alle drie domeinen met hun eigen 
commerciële, organisatorische én esthetische belan-
gen (zie Hoofdstuk vijf).

Ik concludeer dat de drie strategieën om te 
kunnen omgaan met deze paradoxale spanningen 
(negeren, transcenderen, omarmen) in de casus 
tegelijkertijd en door elkaar heen lopen. De natuur-
lijke stijl of strategie om met spanningen om te 
gaan (negeren, vechten) lijkt snel een dominant 
handelingsrepertoire. Het transcenderen van de 
spanningen werkt ook, al is het in mindere mate: er 
zijn genoeg scheppende geesten aanwezig om tot 
alternatieve, derde oplossingen te komen, waardoor 
spanningen (tijdelijk) verdwijnen. De derde strate-
gie, het kunnen containen (omarmen, verdragen, 
en-en handelen) van de spanningen, levert uiteinde-
lijk het meest bijzondere of duurzame resultaat op. 
Dit vermogen heeft echter niet iedereen van nature 
in zich en dient te worden ontwikkeld, zeker in een 
groep. Het uiteindelijk niet goed kunnen omgaan 
met dergelijke spanningen, en met de energie die 
het kost om paradoxale spanningen (on)bewust te 
containen op individueel en groepsniveau, gecom-
bineerd met het uitblijven van duurzame en ook 
noodzakelijke resultaten zoals reputatie en inkom-
sten, versterken uiteindelijk de polariserende 
processen in de groepsdynamische interacties. 
Waardoor de groep betrokkenen zich niet duur-
zaam ontwikkelt tot een cross-overinstituut. Het is 
niet alleen een kwestie van lange adem, maar ook 
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van anders, op een dieper niveau  ademen, naast 
ruimte en betekenis zoeken.

Tenslotte concludeer ik dat de impliciete para-
dox in de onderzoeksvraag c.q. opdracht – tussen 
 schwung en organiseren, tussen esthetisch ide-
aal en het institutionaliseren hiervan – alle goede 
bedoelingen en handelingen in de weg kan staan. 
De onderzoeksvraag kan (eigenlijk) niet op deze 
wijze gesteld worden, omdat de vraag polariseert 
en daardoor de collectieve interacties kan vastzet-
ten. De vraag kan alleen beantwoord worden door 
de bipolaire structuur niet te accepteren (mu) en 
de paradoxale spanningen te containen. Een uitno-
diging om in een geheel andere richting te kijken 
dan men gewend is.

Uitgaande van deze conclusies, hoe kunnen we 
dan met de casus omgaan en nieuwe inzichten ont-
wikkelen? Wat is de rol van de literatuur in deze?

7.2  Filters in de literatuur

De geraadpleegde literatuur heeft mij zowel gehol-
pen als misleid in het onderzoek. Een inzicht dat 
gaandeweg is ontstaan gedurende deze dissertatie 
De literatuur heeft mij regelmatig verrijkt en bewust 
gemaakt van wat er gaande is. Op het niveau van 
het kunnen beantwoorden van de vraag is de lite-
ratuur echter niet sluitend. Enerzijds heeft de lite-
ratuur tijdens het onderzoek geholpen als een set 
filters bij het scheiden van relevante informatie en 
ruis in de casus, bij het selecteren en verdiepen 
van de Vignetten en bij het ontwikkelen van nieuwe 
inzichten. Anderzijds leiden dwaalsporen en ‘gaten’ 
in de literatuur tot het zoeken naar andere oplos-
singen in nieuwe literatuur. Ik ga in deze paragraaf 
nader in op de geraadpleegde literatuur van met 
name De Monthoux, Becker en Gergen.203 Later 

(paragraaf 7.5) ga ik separaat in op de literatuur en 
inzichten van Van der Velde.

Met name de literatuur van De Monthoux204 is 
dominant in de drie perspectieven c.q. perspecti-
vistische hoofdstukken.205Zijn overzichtsartikel over 
drie organisatorische visuele of esthetische strate-
gieën (aesthetics of the state, marketing aesthetics en 
relational aesthetics; 2013) heeft uiteindelijk geleid 
tot mijn keuze om de complexe casus meervou-
dig te beschrijven in drie lagen of perspectieven, 
respectievelijk culturele, commerciële en relationele 
esthetiek. Echter, waar De Monthoux (2013) de drie 
strategieën duidt op een min of meer chronologi-
sche wijze – klassiek, hedendaags – stel ik vast dat 
de drie perspectieven zowel chronologisch als gelijk-
tijdig – en dus perspectivistisch – plaatsvinden.206 
De meervoudigheid en soms tegenstrijdigheid van 
 perspectieven en esthetische betekenissen ontstaat 
en bestaat in de tijd en tegelijkertijd. Het verbaast 
mij dan ook niet dat sommige betrokkenen in de 
casus in de war raken door de complexiteit en dyna-
mieken van en tussen de diverse personen, proces-
sen en perspectieven. Dit heeft, volgens mij, weer 
invloed op het ontwikkelen van in- en overzichten, 
besluitvorming, handelen en de onderlinge gemoe-
deren. Zelfs het hebben van een esthetisch kader 
waaraan besluitvorming en handelen kan worden 
getoetst (De Monthoux, 2004; Becker, 2008) leidt, 
mijns inziens en in geval van de casus, in ieder geval 
niet tot minder verwarring en discussie. Mogelijk 
doordat het kader voorlopig nog in ontwikkeling is 
en veel ruimte geeft voor verschillende interpreta-
ties. Hoe kan men dan van hieruit gezamenlijk han-
delen en effectief organiseren, zodat er ook sprake 
is van zinnige voortgang?

De Monthoux (2004) zijn enthousiasme voor 
het onderzoeken van  schwung als modus operandi in 
een kunstonderneming werkt zeer aanstekelijk door 
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zijn inspirerend taalgebruik, verhalende voorbeel-
den over kunstondernemingen en  schwungwijze van 
schrijven. Voortbouwend op Schillers filosofische 
perspectieven op speeldrift en het belang van een 
culturele ontwikkeling voor mens en staat, geeft De 
Monthoux er, mijns inziens, een spelende en ide-
ele draai aan. Hierdoor lijkt in eerste instantie het 
impliciete dualisme tussen  schwung en organiseren 
– zoals in de vorige paragraaf beschreven – niet aan 
de orde. Zijn enthousiasme geeft mij als lezer name-
lijk het gevoel dat veel mogelijk is. Gaandeweg blijkt 
echter dat zijn visie op het managen van  schwung een 
dwaalspoor is voor deze dissertatie. De Monthoux 
wil van  schwung een institutie maken en zijn enige 
zorgen zijn die van totalisering en banalisering. 
Echter, de structuuroplossingen die De Monthoux 
kiest om  schwung te managen – een speelveld met 
vier rollen (2004), vijf organisatorische archetypen 
(2004), drie bedrijfskundige domeinen (2007), 
diverse rollen van de kunstenaar (2012, 2013) – bie-
den mij onvoldoende houvast om de onderzoeks-
vraag enigszins sluitend te duiden.

Ik stel zelfs vast, op basis van de casus, dat de 
diverse pogingen om te structureren en controleren 
– draaiboeken, contracten, vaste agenda’s, notu-
len, checklijsten, missiestatements, notities met 
plannen207 – eerder  schwung in de weg staan dan 
ondersteunen. Zoals al eerder vastgesteld, gaat de 
aandacht voor commercie en organiseren ten koste 
van de aandacht voor het vrije spelen, creativiteit 
en  schwung. Daardoor hebben  schwung en aller-
lei aspecten die hiermee geassocieerd zijn – zoals 
 spelen, vrijheid, flow, creativiteit, plezier, esthe-
tische stem, emergentie, kloppend geheel – een 
 wispelturig patroon in de casus. Zo is er sprake van 
een alternatieve route naast de reguliere, die zich 
ontwikkelt buitenom of tussen de standaard over-
leggen en organisatie. Ik stel echter vast op basis 
van de casus dat dit ‘er om heen’ organiseren niet 

een probleem hoeft te zijn, mits er voldoende ver-
trouwen en support blijft bij de reguliere organisa-
tie bij de uitvoer van de activiteiten. De casus toont 
zelfs dat het buitenom – vanuit een binnen-buiten 
of een tussenpositie – organiseren van esthetische 
experimenten een effectieve wijze kan zijn.208 Er 
zijn pareltjes van voorbeelden waarbij de artistieke 
cross-overactiviteiten, die buitenom zijn ontwikkeld 
en georganiseerd, goed uitpakken. Bijvoorbeeld 
wanneer Menna en Caroline de eerste YF experi-
menten ontwikkelen, in eerste instantie in de tuin 
in Leidschendam, buiten het reguliere overleg en 
de standaard locatie van de doetank om. De kritiek 
en zorgen van de doetank over de financiële risico’s 
(“Ondanks jullie draaiboek blijf ik sceptisch over de 
mogelijkheden.”) en het buitenom organiseren heb-
ben juist geleid tot een ‘zoeken naar iets waarvoor ze 
wel durven te staan’ en uiteindelijk zeer succesvolle 
experimenten (Vignet  7). Ook de organisatie van 
het Ikebana-event ging in eerste instantie openlijk 
buiten het reguliere overleg om, waarbij met name 
Menna (vanuit de kunst) samen met de Ikebana-
coördinator (vanuit de Ikebana) laten zien dat het 
mogelijk is om verfrissend, vernieuwend en zeer 
efficiënt te organiseren en te cross-overen (“Mensen 
zaten er met goede zin en enthousiast en eigenlijk 
precies wat je beoogt.”; Vignet 9). Zowel publiek als 
betrokkenen zijn –   achteraf – zichtbaar verrast en 
enthousiast over hun ervaringen met betrekking 
tot de (nieuwe) kunstvormen en de lichte wijze van 
organiseren. Wanneer deze  schwung echter niet kan 
worden geduid vanuit de structuuroplossingen die 
De Monthoux aanreikt, welke  literatuur draagt dan 
wel bij aan het duiden van  schwung en succesvol 
organiseren?

De Monthoux blijft zelf doorzoeken naar wat 
hij noemt een ‘derde esthetische tussenweg’ (2004) 
en past in de tijd zijn eigen inzichten en betekenis-
sen aan van management naar movement.209 Ook 

Van der Linden.indb   274 27-Sep-17   15:26:38



7   Het stuk is uit en de muziek gaat door, nieuwe perspectieven, ontleend aan de casus

275

zijn visie op de rol van de kunstenaar verandert in 
een korte periode van een meer traditioneel, auto-
noom en cultureel perspectief (2004), via een meer 
 autonoom, ondernemend en commercieel perspec-
tief (2007, 2012) naar uiteindelijk een meer relatio-
neel en sociaal betrokken perspectief (2013). Deze 
veranderende inzichten zijn, mijns inziens, zowel 
wezenlijk als verwarrend en benadrukken de para-
doxale spanning tussen autonomie en verbinding in 
de casus. De volgende vragen komen bij mij naar 
boven: hoe verhoudt autonomie (een autonome 
kunstenaar) zich in een groep betrokkenen, die 
gezamenlijk kunst willen produceren? Wie heeft of 
hebben de artistieke (esthetische, creatieve) stem 
in een groep? Hoe hoorbaar of effectief is deze, 
vooral wanneer diverse stemmen en geluiden (poly-
fonisch) het gezamenlijke maakproces beïnvloeden? 
Op basis van de casus stel ik vast dat wanneer de 
YF kunstenaar – degenen die het artistieke concept 
ontwikkelen – te veel vanuit autonomie en eigenzin-
nigheid handelt, er minder sprake is van onderlinge 
 schwung, collectieve verbinding en succes en meer 
van een als zwaar ervaren proces van organiseren. 
(Vignet 14) Wanneer de YF kunstenaar zowel auto-
noom als relationeel handelt en rekening houdt met 
het collectief, lijkt zich spanning én  schwung te ont-
wikkelen dat zich uit in een meer lichte, gemakkelijke 
wijze van organiseren (zie Vignet 7 en 9). Het valt op 
in de succesverhalen over  schwung, dat het laatste 
ook samen kan gaan met commerciële en culturele 
perspectieven. (Vignet 8 en 9) Wederom constateer 
ik dat er niet zozeer sprake is van een of-of keuze tus-
sen rollen en aanpakken, wat De Monthoux (2004) 
suggereert, maar eerder van een en-en of inclusieve 
denkwijze gebaseerd op meervoudigheid, ‘gelijk-
tijdigheid’ en perspectivistisch handelen. (Becker, 
2008; Gergen, 2009)

De Monthoux et al. (2007) erkennen de para-
doxale spanningen (strijdende dualismen) die spelen 

in iedere organisatie en dus ook in een kunston-
derneming. Ze positioneren de spanning echter 
tussen twee bedrijfskundige domeinen – Dionysos 
 (ondernemend management) en Apollo (controle-
rend, besturend) – en niet tussen organiseren en 
esthetiek of  schwung (zie paragraaf 7.1). Zijn oplos-
sing is het introduceren van een derde domein, 
naast de twee bedrijfskundige domeinen, om zo een 
dynamische ‘management’ triade te faciliteren. Het 
esthetische domein c.q. de esthetische leider krijgt 
in zijn visie een mediërende rol, zonder direct hiërar-
chische macht. De Monthoux spreekt in dit verband 
over de kritische leermeester (2004), de esthetische 
leider Eros (2007) en de relationele realiteitscoach 
(2013). Iemand die vanuit een kritische tussenpositie 
het belang van het geheel (organisatie, netwerk, sys-
teem) voor ogen heeft. Iemand die oog, oor en hart 
heeft voor zowel het artistieke, het relationele en 
het collectieve. Iemand die op een natuurlijke wijze 
de condities en randvoorwaarden voor het organi-
seren van  schwung kan faciliteren. Tot zover ben ik 
het op basis van de casus eens met De Monthoux. 
Echter, wanneer hij het mediëren koppelt aan trans-
cenderen en oplossen, in plaats van aan het contai-
nen van de diverse spanningen, brengt hij ons op 
een dwaalspoor. Idem, wanneer hij het esthetische 
domein en de esthetische leider (Eros) boven de 
andere domeinen positioneert. (2007, Figuur 15.2, 
p. 269) De Monthoux plaatst Eros boven de twee 
kemphanen als een dominante, verbindende kracht 
en gaat uit van het harmonie-paradigma. Hierdoor 
creëert hij, mijns inziens, een potentiële nieuwe 
spanning namelijk tussen dominantie en harmonie 
(weest harmonieus). Het aansturen op harmonie 
en unanimiteit vanuit een (dominante) Eros-positie 
leidt niet direct naar meer creativiteit en artisticiteit 
in de casus.210 Daarbij toont de casus dat het esthe-
tische domein juist regelmatig partij is in de duali-
serende dyades. Er is bijvoorbeeld regelmatig strijd 
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tussen commerciële versus esthetische belangen, 
of tussen organisatorische en esthetische belangen. 
Bijvoorbeeld de keuzen voor de kwaliteit, kosten en 
uitstraling van een artistiek experiment. Of voor de 
kwaliteit en intensiteit van het ontvangen van gas-
ten tijdens weekendopenstellingen en commerciële 
activiteiten. Welke betrokkenen willen en kunnen 
publiek op een YF wijze ontvangen, en hoeveel is YF 
bereid hierin te investeren?

Ik stel vast dat we te maken hebben met een 
driepolige paradox (dualistische triade), waarbij het 
containen van de triadische spanningen over-en-
weer en tussen de drie domeinen van belang is.211 
Figuur 19 geeft de mogelijke spannende relaties 
aan tussen de drie domeinen. 212 Bijlage 5 geeft een 
samenvatting van de belangrijkste overeenkomsten 
en verschillen tussen de drie domeinen.

Becker (2008) biedt, naast De Monthoux, een 
meer pragmatisch ontnuchterend perspectief om 
de casus te duiden: op basis van reputatie en sup-
port kan een kunstwereld overleven, of niet. Hij kijkt 
naar diverse kunstwerelden en beschrijft een collec-
tief, verbindend vermogen – een body van relaties, 
conventies en reputaties – om als kunstwereld te 
kunnen overleven. Het totaalsysteem is wel, of niet, 
in staat met alle spanningen om te gaan, waardoor 
een natuurlijk proces ontstaat van (over)leven, ster-
ven en/of elders opnieuw beginnen. Becker (2008) 
gaat niet specifiek in op de mogelijke spanningen 
tussen  schwung en managen. Hij kijkt puur naar de 
sociale dynamieken en of het geheel van dynamie-
ken duurzaam is. Beckers sociologisch perspectief 
is, mijns inziens, geschikt voor de beschrijving van 
diverse werelden, en niet uniek voor een kunst- of 
cross-overwereld. In iedere wereld is sprake van 
beleid- en smaakmakers, critici, verkoopkanalen 
en mensen met meer en minder macht die invloed 
hebben op organisatie en publieke smaak. Het 

dwaalspoor dat Becker oproept is, mijns inziens, de 
vraag of een kunstwereld wel zo anders is? Verlangt 
of legitimeert dit anders-zijn een andere wijze van 
organiseren om het esthetische of creatieve zo te 
laten werken, dat  schwung kan ontstaan? De casus 
laat zien dat een andere dan de reguliere, bedrijfs-
kundige en beheersende manier van organiseren, 
juist wenselijk is om als kunstwereld te kunnen 
(over)leven. Een aantal betrokkenen zit zeker 
niet te wachten op zo’n traditionele manier van 
(samen) werken:

“Wij met z’n allen hinderden onszelf […] we raak-
ten geblokkeerd en voelden ons onderdeel van een nor-
male organisatie, waarin we al zaten. En daar hadden 
we geen behoefte aan. […] Daar verdien je dan je geld 
mee, maar dat wil ik niet hier doen. […] In het collec-
tief zat een zakelijke doelstelling, geen artistieke. De 
hoofdmoot was: bedrijfsvoering en groeien. Begrippen 

Culturele 
esthetiek

Commerciële 
esthetiek

Relationele 
esthetiek

Figuur 19 Relaties en spanningen tussen de 
drie esthetische perspectieven
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waarvan je zegt: het is gewoon werk!” (Vignet 17, 
citaat van Menna).

De filters of perspectieven van de sociaal con-
structionist Gergen (2009) tonen het belang van de 
mens-in-verbinding, het samen creëren (co-creatief) 
en samenwerken, bewegen en vernieuwen. Gergen 
benadrukt de counterlogica in sociale dynamieken: 
bij leven hoort ook sterven, bij bewegen hoort ook 
stilstaan, bij gelovers horen ook niet gelovers, et 
cetera. Het een roept het ander op. Deze literatuur 
over het relationele mensbeeld voegt in deze dis-
sertatie een onderbouwing toe, aan het in potlood 
geschetste beeld dat De Monthoux (2013) geeft 
over relationele esthetiek. Gergen (2009) gelooft 
in de ontwikkeling en het belang van het onderzoe-
ken van de co-operatieve en co-creatieve gedrags-
processen, interacties en conflicten tussen mensen 
en tussen de mens en de wereld richting een niet 
voorspelbare toekomst. Zijn visie op het relationele 
en situationele gaat, mijns inziens, veel verder dan 
het stimuleren van samenwerking in de samenle-
ving door bijvoorbeeld een artistieke realiteitscoach. 
(De Monthoux, 2013) Echter, voor mij ontstaat een 
evident dwaalspoor wanneer Gergen de twee basis 
mensbeelden tegenover elkaar zet, om de onder-
linge verschillen tussen het relationele en auto-
nome (individuele) mensbeeld duidelijk te maken. 
Hierdoor draagt zijn literatuur bij aan een (wij-zij) 
polarisatie die eerder verlammend dan ontwikkelend 
werkt op de sociale dynamieken. De casus toont ook 
dat juist deze sociale wij-zij polarisaties waarbij de 
een zich afzet tegen de ander – bijvoorbeeld tussen 
leden van de denktank en de doetank, tussen de 
artistieke autonomen en de mensen-in-verbinding, 
tussen de bezitters (haves) en vrijwilligers (have-
nots), tussen de initiatoren en volgers – al vanaf het 
begin hardnekkig zijn en invloed hebben op de al 
dan niet succesvolle voortgang. De visuele configu-

ratieanalyse in de casus. (Van Dongen et al., 1996; 
zie Hoofdstuk zes, Figuur 17) maakt de diverse soci-
ale dynamieken in termen van hecht of los-zand 
verbindingen zichtbaar binnen en tussen de diverse 
groepen en teams. De analyse toont dat na een 
energieke en  productieve  beginfase met gemeen-
schappelijke activiteiten tussen alle betrokkenen, 
de samenwerking langzaamaan in wij-zij polarisa-
ties en eilandjes-gedrag verzandt, waardoor het 
steeds lastiger wordt om verbindend en collectief te 
werken. De analyse toont ook dat de tussenruimte 
in de organisatie tussen de twee hoofdgroepen 
(denk- en doetank) weinig wordt benut als vrije en 
veilige tussen- of speelruimte voor de betrokkenen, 
ondanks of mogelijk zelfs dankzij het gegeven dat 
drie betrokkenen een dubbelrol of brugfunctie heb-
ben, doordat ze zowel in de denktank, doetank als 
in het bestuur een rol hebben. De wij-zij polarisaties 
blijven een (hardnekkig) thema tussen de groepen. 
Opvallend in de casus is, zoals eerder genoemd, dat 
het een aantal betrokkenen weer wel lukt om derge-
lijke speelruimte buitenom of tussendoor te facilite-
ren, dus om de reguliere organisatie en het interne 
gedoe heen. In nieuwe, tijdelijke ‘binnen-buiten’ 
speelruimten worden  succesvolle cross-overevene-
menten gecreëerd.

Ik concludeer dat zowel de filters als de dwaal-
sporen uit de literatuur mij geholpen hebben in deze 
casus. De complexiteit, meervoudige gelaagdheid en 
de sociale dynamieken in de casus, te samen met 
het polariserend effect van de onderzoeksvraag (zie 
paragraaf 7.1) vragen om een nuanceren, verdiepen 
en spelen met de aangereikte en de mankerende 
elementen uit de literatuur. Dit soort dwaalsporen 
helpen mij weer bij het zoeken naar nieuwe oplos-
singen. Bijvoorbeeld het speels transformeren van 
de door De Monthoux aangereikte drie organisatie 
strategieën (2013) in de drie esthetische perspectie-
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ven (cultureel, commercieel, relationeel) heeft mij 
 geholpen om de complexiteit van de casus te beschrij-
ven en enige structuur in dit onderzoek te brengen. 
Deze drie – mogelijk zelfs meer – perspectieven vin-
den zowel volgtijdelijk als gelijktijdig en elkaar beïn-
vloedend plaats, ook al worden ze in deze dissertatie 
in een tijdslijn (achter elkaar) gelezen. Tussen de 
diverse perspectieven zitten ook weer onderlinge 
paradoxale spanningen. De complexiteit aan relaties, 
spanningen en kansen doen mij constateren dat er 
tussen de drie perspectieven of lagen zich niet één, 
maar meerdere, tijdelijke of situationele speelruim-
ten kunnen ontwikkelen (zie ook Figuur 20, volgende 
paragraaf). De literatuur toont mij ook dat een tradi-
tioneel bedrijfsmatig denken vanuit oorzaak- gevolg 
(structureren, controleren, managen, et cetera) niet 
effectief is in deze casus. Deze denkwijze lijkt het 
polariserend denken eerder te versterken dan te 
verminderen. In plaats van organiseren kunnen we 
beter spreken over het faciliteren van randvoorwaar-
den, condities, tussenruimten en het containen van 
paradoxale spanningen, om ruimte voor spelen en 
creativiteit te behouden of te stimuleren. Ik conclu-
deer dat in plaats van of naast een (autonome, tradi-
tionele) leider, een of meerdere goede facilitators of 
containers zinvol zijn. In het verlengde daarvan kan 
een collectief vermogen om paradoxale en dualisti-
sche spanningen te kunnen containen of productief 
te laten worden bijdragen aan het organiseren van 
 schwung. Zeker wanneer we te maken hebben met 
een diverse groep eigen-wijze vrijwilligers die vanuit 
een gedeelde passie voor kunst en maatschappe-
lijke zinvolheid samenwerken om nieuwe en unieke 
esthetische cross-overactiviteiten te organiseren.

Tenslotte concludeer ik dat ik mijn bevindingen 
niet zonder meer kan generaliseren. Mijn bijdrage 
aan de literatuur is gebaseerd op mijn bevindingen 
uit één casus. Mijn conclusie is deze casus als basis 

voor een context specifieke theorie te gebruiken 
(middle range theory) hetgeen vraagt om het speci-
ficeren van condities en omstandigheden waaron-
der een dergelijke theorie werkt. In lijn met Van der 
Velde beschouw ik de rol van de literatuur niet om 
“Ze vóór te zeggen, wat ze ná moeten doen”. (2011, 
p. 32) Literatuur biedt, mijns inziens, de lezer tus-
sen- of speelruimte om de praktijk nader te onder-
zoeken of te duiden. Dit is in ieder geval wanneer de 
onderzoeker met behulp van de literatuur de casus 
goed kan duiden. Maar ook wanneer de literatuur 
een handelingsperspectief biedt, dat paradoxaal 
genoeg juist het handelen in de praktijk vastzet, 
zoals in deze casus gebeurt met een deel van de 
literatuur van De Monthoux, Becker en Gergen. Dit 
laatste vereist van mij, als participatieve onderzoe-
ker, om op een ander niveau dan de onderzoeks-
vraag te kijken en de praktijk te duiden. Om nieuwe 
(speel)ruimte te zoeken en niet te blijven vastzitten. 
Waardoor we bij een ‘wij accepteren dit vraagstuk 
gedeeltelijk’ (c.q. een gedeeltelijk mu) belanden.

7.3  Tussenruimte en facilitator als 
gemeenschappelijke deler

De twee thema’s tussenruimte en facilitator – een 
persoon die kan zorgen voor veiligheid en vrijheid 
in zo’n tussenruimte –, komen zowel in de literatuur 
als in de casus regelmatig terug als gemeenschap-
pelijke deler. Niet alleen in de organisatie of het 
organiseren, maar ook ‘er om heen’ of op een bin-
nen-buitenpositie (zie vorige paragraaf). Wat is de 
betekenis en het belang van deze twee thema’s voor 
het succesvol organiseren van cross-overevenemen-
ten en  schwung? Welke nieuwe inzichten voegt deze 
dissertatie toe aan het bestaande?
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Tussenruimte is een begrip dat al lang en van-
uit diverse invalshoeken (architectuur, filosofie, 
kunst, psychotherapie, et cetera) betekenis heeft.213 
De literatuur in deze dissertatie start bij Schiller 
(1795), die tussenruimte associeert met een veilige, 
 creatieve speelruimte voor de ontwikkelende mens. 
Vervolgens krijgt tussenruimte bij diverse geraad-
pleegde literatuur en in Vignetten een eigen naam 
en betekenis, zoals: innerlijk theater, liminale fase, 
esthetische tussenruimte, transformatieve ruimte, 
museale werkplaats, reality machine, broedplaats, 
cross-overruimte, et cetera.214 Samengevat spreken 
literatuur en casus over een tussenruimte als een 
fysieke, mentale, psychologische, sociale en/of tem-
porale ruimte waarin een persoon of een groep per-
sonen zich voldoende veilig, vrij en verantwoordelijk 
voelt om te zeggen wat hij vindt, te doen waarin hij 
gelooft, onzeker te zijn over wat hij nog niet weet 
en te zoeken naar wat hij nog niet gevonden heeft. 
(Boonstra & De Caluwé, 2006, p. 25) Kortom, een 
ruimte om zich meer compleet te ontwikkelen, zon-
der enige druk of dominantie van het (of de) een 
of ander, zoals moralisme en materialisme, of ratio 
en intuïtie. Een tussenruimte kan men herkennen 
aan onder meer grenzen (limen), kaders, spelregels, 
spelers (actoren), objecten en spelmeesters. Ik stel 
vast dat enige vorm van uitdaging, zelf opgelegde 
opdracht of competitieve druk, kortom een gezonde 
spanning tussen veiligheid en onvoorspelbaarheid, 
het creatief spelen juist kan stimuleren. Ook in de 
casus is sprake van een speelveld (van ongeveer 
duizend vierkante meters), spelers (gedreven vrij-
willigers), een zichzelf opgelegde opdracht (het 
YF gedachtegoed succesvol omzetten in organise-
ren op een nieuwe locatie), een speelfilosofie (YF 
gedachtegoed), diverse kaders en spelregels, en 
vooral kunst als mede-actor. Zoals eerder aangege-
ven (zie Hoofdstuk zes), kan men bij sport en spel 

de diverse entiteiten beschrijven – bal, veld, spelers, 
spelregels, scorebord –, maar ook de casus beves-
tigt het inzicht dat spel en betekenis pas tot leven 
komen in de co-creatieve, co-actieve interacties van 
handelen en spelen richting een niet  voorspelbare 
uitkomst. (Gergen, 2009) Dit betekent dat men 
pas achteraf de sociale dynamieken van het spelen 
kan beschrijven en gedragspatronen kan analyse-
ren, omdat er vooraf geen gegarandeerd stappen-
plan is om het gewenste resultaat te managen. Dat 
het tussentijds reflecteren van gedrag, interacties 
en resultaat van wezenlijk belang is om flexibel en 
veerkrachtig te organiseren en aan te passen, waar 
nodig. De uitkomst is en blijft een onvoorspelbaar 
en niet te garanderen mogelijkheid tot succes. 
Zelfs al heeft de visionaire leider of het team het 
gewenste resultaat of gedroomde succes al hele-
maal voor ogen, dan kunnen onverwachte en emer-
gente gebeurtenissen – zoals uitval door ziekte en 
ongelukken, beschadigingen aan en verdwijnen van 
kunst, impliciete invloed op beslissingen door ver-
huurder, medehuurder en gemeente, et cetera – het 
spelen en de resultaten drastisch veranderen en 
beperken. Dit ligt in lijn met de eerder genoemde 
conditie-gevolg manier van denken, de sociaal 
constructionistische visie op de transformatieve 
dialoog en het samenwerken en co-creëren van-
uit mensen en relaties. Oefenen en spelen baart 
kunst. En andersom: kunst draagt van nature bij 
aan speeldrift, creatief spelen en zich meer com-
pleet ontwikkelen, zeker in de ogen van Schiller, De 
Monthoux en Van der Velde. Ik stel vast dat binnen 
een op een of andere wijze begrensde ruimte uniek 
en onbegrensd spelen en  schwung kan ontstaan. 
Een zelf opgelegde of geaccepteerde opdracht kan 
een mens of groep mensen uitdagen tot nieuwe en 
creatieve hoogten. Slim (politiek, sluw) handelen 
kan grenzen van speelruimte zelfs oprekken. Iedere 
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speler (individu of groep) kan, mijns inziens, voe-
len of hij voldoende veilig en vrij kan bewegen, of 
vast zit. De casus toont dat wanneer een of meer-
dere spelers zo’n te sterke beperking of dominantie 
ervaart, dit ook weer invloed heeft op (het beperken 
van) de gemeenschappelijke interacties. Daardoor 
kan het enthousiasme en de speeldrift bij betrokke-
nen en/of publiek al snel verminderen. Het spelen 
als groep in een gemeenschappelijke tussenruimte 
is, mijns inziens, een zeer kwetsbaar proces. De 
casus toont ook dat bij gedoe en vastzittende dia-
logen later of elders weer nieuwe ruimte kan ont-
staan, en de muziek weer doorgaat. Bijvoorbeeld 
op andere dan de reguliere overlegplekken (letterlijk 
buiten in de tuin) of met andere mensen (buiten de 
reguliere organisatie) ontstaan weer nieuwe ruimten 
en mogelijkheden. Ik stel vast dat de speelruimte 
fluïde is, zolang er nog enige passie voor kunst en 
zinnigheid stroomt.

De meeste speelruimten zijn toegankelijk voor 
individuen of voor een groep mensen. Schiller gaat 
eerst uit van een individuele ruimte, die pas ontstaat 
bij enig vermogen tot zelf organiseren of zelfstu-
ren. Dit individuele vermogen is belangrijk om de 
onzekerheden, emoties en frustraties – die gepaard 
gaan met vrijheid en eindeloze mogelijkheden – te 
kunnen containen. Dit vermogen om te containen – 
het verdragen en uiteindelijk productief maken van 
spanningen en tegenstrijdigheden- is, mijns inziens, 
van belang bij het faciliteren van speelruimte voor 
een groep mensen. Containen omschrijf ik als een 
als licht ervaren vorm van organiseren (faciliteren, 
intermediëren, procesmatig begeleiden) van indi-
viduele of groepsprocessen, ondanks dat deze vol 
kunnen zitten met paradoxale spanningen en uitda-
gingen. Een lichte of luchtige wijze van organiseren 
door te werken vanuit eenvoud, minimale kaders en 
structuur en vooral vanuit het vertrouwen om geza-

menlijk iets moois te maken. Ik stel vast op basis 
van de casus dat begrenzingen geen beperkingen 
hoeven te zijn: het (selectief) stellen van kaders 
of grenzen geeft de spelers nog steeds (oneindig) 
veel mogelijkheden om iets nieuws te creëren (zie 
Vignet 9). Het afspreken van minimale, spannende 
spelregels daagt uit tot ruimte om te experimente-
ren, creativiteit en lef. Uitdagende opdrachten sti-
muleren spelers om extra kracht en creativiteit aan 
te boren. Het inzetten van kunst als instrument kan 
goed bijdragen aan vrij spelen en komen tot nieuwe, 
andere en onverwachte inzichten. Als kunst werkt 
maakt het meer zichtbaar dan alleen zichzelf, door 
haar transcendentale krachten. Tenminste, wanneer 
de spelers open staan voor een relatie met kunst.

Ik concludeer dat een tussenruimte die letterlijk 
of figuurlijk begrensd is door simpele en spannende 
kaders en spelregels, een inspirerende speelruimte 
of -veld kan zijn voor het ontwikkelen van unieke en 
artistieke cross-overevenementen. In de vrije ruimte 
die er is tussen schijnbaar tegenstrijdige polen, bij-
voorbeeld tussen commerciële, organisatorische 
en esthetische belangen, kan door het spelen met 
en onderzoeken van die tegenstrijdigheden esthe-
tische  schwung ontstaan. Organiseren vanuit een 
conditie-gevolg denken (faciliteren, intermediëren, 
dialogiseren) werkt in de casus beter en lichter, dan 
vanuit oorzaak-gevolg denken (structureren, contro-
leren, voorschrijven). Wanneer de interactie in een 
groep betrokkenen vast zit of te beperkend is, kan 
men ook eromheen organiseren. Door het spelen op 
de rand van een organisatie (een binnen-buiten posi-
tie) of in een tijdelijke, separate constructie (met 
een paar mensen van binnen en buiten de organi-
satie), creëert men nieuwe, tijdelijke speelplaatsen. 
De begrenzing van een speelruimte staat niet vast 
met de grenzen van een organisatie of domeinen 
in een organisatie. Op de kruispunten (cross-overs) 
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tussen domeinen en relaties ontstaat (soms) ruimte 
voor spelen en experimenteren. Zo ontstaat een 
beeld van meerdere, kleine, tijdelijke en wisselende 
(emergente) tussen- en speelruimten ( fields of 
flow) in plaats van een centrale tussenruimte in een 
krachtenveld van een kunstonderneming of artistiek 
netwerk (zie Figuur 20). Met dansende sterren of 
succesvolle cross-overs als mogelijk gevolg.

Het tweede thema is die van een intermediërende 
facilitator of container. Een rol of vermogen om 
betrokkenen paradoxale spanningen en schijnbare 
tegenstrijdigheden te (laten) omarmen of contai-
nen, zodat er (speel)ruimte ontstaat om deze span-
ningen productief om te zetten in iets creatiefs of 
nieuws. Zowel een individu, meerdere personen of 
een groep betrokkenen kan deze rol of vermogen 

hebben. De facilitator creëert, containt en bewaakt 
de gewenste sociale en interactieve condities en 
daarmee het omgaan met de spanningen, wat 
nodig is voor het vrij spelen in de tussenruimte of 
speelveld door betrokkenen.215 De facilitator is een 
 container voor een veilig en spannend gemeen-
schappelijk veld. (Winnicott, 1971; Bion, 1985; zie 
ook Hoofdstuk een) Zij is kritisch, neutraal (ontbeel-
dend, zonder oordeel), onderzoekend (vragend), 
heeft goede relationele vermogens en een hoge 
esthetische sensitiviteit en/of intelligentie. Zij doet 
zowel inhoudelijke, procesmatige en esthetische 
interventies om de processen en relaties te duiden. 
Iemand die in staat is om vanuit een binnen-buiten 
of cross-overpositie – de holes in een organisatie die 
verbindingen legt tussen binnen- en buitenwereld 
(Gergen, 2009) – betekenis te geven aan verbindin-

Culturele 
esthetiek

Commerciële 
esthetiek

Relationele 
esthetiek

Tussen-
ruimte

Figuur 20 Dynamieken en diverse tussen- of speelruimten tussen de drie esthetische perspectieven
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gen tussen vernieuwende kunst, ontwikkelingen in 
de samenleving, publiek en organisatie. Iemand die 
de natuurlijke weerstand van betrokkenen, die vrij-
komt bij het kaderen, inperken of veranderen pro-
ductief kan omzetten in mogelijkheden, zowel op 
inhoud, proces en artistiek niveau. Iemand die niet 
voorschrijft of definieert hoe de processen moeten 
verlopen, maar tijdens of achteraf reflecteert en 
beschrijft hoe ze verlopen en daarmee nieuwe bete-
kenissen creëert.

De casus toont dat diverse personen op ver-
schillende momenten in de casus in staat zijn de rol 
van deze containende facilitator op zich te nemen. 
Meerdere betrokkenen zijn in staat vanuit een posi-
tieve, handelingsreflexieve positie de groepsdynami-
sche processen zo te duiden dat er ruimte ontstaat 
voor alle betrokkenen om zich verschillend, en 
vooral niet unaniem, op te stellen. Waardoor juist de 
individuele verschillen (meningen, macht, emoties, 
belangen) bijdragen aan de gemeenschappelijke 
interacties, belangen en betekenissen. En een over-
leg voldoende veilig voelt voor iedereen om zich vrij 
uit te spreken. De facilitator (faciliterende leider) 
heeft vanuit een niet autoritaire macht invloed op de 
processen om kunst te laten werken en  schwung te 
laten ontstaan. Om “[…] een speelveld te creëren voor 
de homo ludens om de ambiguïteit van mensen ruimte 
te geven. Ook op het werk, in combinatie met ambitie 
om zo tot verandering en vernieuwing te komen.” (Van 
der Velde, 2010, p. 30) Om uiteindelijk het denken, 
handelen en met elkaar omgaan beter op elkaar af 
te stemmen. De containende facilitator creëert vol-
doende veiligheid en vrijheid om de onderlinge 
samenhang – inclusief alle complexiteit, tegenstrij-
digheden, verschillen, dynamieken – productief en 
coherent te houden. Waardoor mensen aangehaakt 
blijven, ook al zouden sommigen wel willen opstap-
pen vanuit een natuurlijke reactie om alle gedoe en 

spanningen te ontwijken. Wanneer dit containen 
lukt in de casus, ontstaat  schwung in de vorm van 
opluchting, blijdschap, trots of bevlogenheid.

Ik concludeer dat de facilitator of container kan 
bijdragen aan het productief maken van een span-
nende, vrije en min of meer veilige tussen- of speel-
ruimte(n) (de esthetische speelruimte) in een groep 
of organisatie. Verschillen en spanningen worden 
productief en stimuleren weer de co-creativiteit. De 
faciliterende container werkt vanuit een hoogwaar-
dige (Schiller, 1795/2009), respectvolle en ontbeel-
dende (Van der Velde, 2011), kritische binnen-buiten 
of tussenpositie (De Monthoux, 2007, 2013) aan 
de gemeenschappelijke verbinding en interacties. 
Vanuit verbinding, relatie, verschil, dialoog en met 
het geheel voor ogen (Gergen, 2009; Van Dongen 
et al., 1996) en het geloof in de constructieve kracht 
van de slingerbeweging ( schwung) tussen extremen, 
zoals activiteit en passiviteit, melancholie en blijd-
schap. (Letiche, 2005, citeert Van Reijen & Bolz, 1995) 
Zonder een dergelijke container-span-kracht kan een 
dynamisch groepsproces, zoals eerder beschreven, 
gemakkelijk uit elkaar spatten. De interacties raken 
dan uitgehold en veranderen het uitdagende even-
wicht tussen individualiteit en samenhang richting 
individualiteit zonder samenhang. Het containen van 
de esthetische speelruimte vanuit een binnen-buiten 
positie is verbeeld in Figuur 21.

Tenslotte concludeer ik dat hier, wederom, 
sprake is van een spiegelbeeld: de tussenruimte die 
de organisatie haar publiek biedt (via cross-overacti-
viteiten en dialogen met kunst) is vergelijkbaar met 
de tussen- of speelruimten die de organisatie nodig 
heeft om zichzelf en die activiteiten te ontwikkelen. 
Beide speelruimten hebben tot doel anders te leren 
kijken en denken. Het cross-overinstituut heeft de 
keuze om al zijn handelen – zowel naar publiek als 
naar organisatie toe – als emergente experimenten 
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te beschouwen of alleen de publieksactiviteiten als 
zodanig te beschouwen en het eigen handelen meer 
planmatig te organiseren. Het eerste vraagt een 
bereidheid en vermogen om zelf ook, als organise-
rende actoren, in de experimentele en spannende 
tussenruimte te stappen. Om te experimenteren 
tijdens het organiseren, en andersom: te organise-
ren tijdens het experimenteren. Om zelf ook in de 

dialoog met kunst te stappen en te spelen en onder-
zoeken of het organiseren ook anders kan. Derhalve 
tussenruimten te faciliteren in de organisatie en/of 
samen met het publiek. Organiseren, consumeren, 
experimenteren, containen en reflecteren vallen dan 
samen. Reflecteren betekent dan ook zelfreflecteren 
op het eigen handelen en de indivuele bijdragen aan 
de processen.

Buiten

Binnen

Binnen

Buiten

containen

Tussen-
ruimte

containen

Culturele 
esthetiek

Commerciële 
esthetiek

Relationele 
esthetiek

Figuur 21 Containen van spannende dynamieken, spel en dialoog in esthetisch speelveld
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Ik concludeer op basis van de casus dat dit zelf-
reflecteren een moeizaam proces is.216 Het blijkt 
moeilijk om echt open te kunnen staan voor 
 emergente zaken, anders denken en veranderen. 
Zoals het eigen ontwikkelde YF gedachtegoed 
in principe beoogd. Organiseren en reflecteren 
betreft dan niet alleen content (wat ontstaat er in 
ons gemeenschappelijke experiment), maar ook 
het gemeenschappelijk handelen en betekenis-
geven (hoe ervaart het publiek de speelruimte). 
Het maakt dus uit waar, wanneer en voor wie er 
tussen- of speelruimte wordt gefaciliteerd. Of alle 
betrokkenen (publiek, organisatie, kunstenaars) 
wel willen en kunnen spelen en experimenteren in 
diverse gemeenschappelijke en spannende tussen-
ruimten. Of zekerheid zoeken in het meer bekende, 
planmatige en controleerbare organiseren. Een 
tussenruimte wordt meer spannend en potentieel 
meer creatief, wanneer de scheidslijn tussen wij 
(organisatie) en zij (publiek) niet aan de orde is, en 
het eigen handelen ook meespeelt. Speelruimten 
en het vermogen om te containen is niet alleen voor 
publieksactiviteiten belangrijk, maar ook voor het 
eigen handelen en zelfreflecteren.

7.4  In vrij, gezamenlijk en reflectief 
handelen ontstaat  schwung

Hoe kan een groep bevlogen mensen drie jaar 
lang doorgaan met hun ambitie – succesvol orga-
niseren van kunstexposities en esthetische cross- 
overactiviteiten) – gevoed door diverse successen en 
  schwung, naast tegenslagen, tegenvallende inkom-
sten en gedoe onderweg? Wat zijn naast tussen-
ruimten, spelen en containen nog meer condities die 
kunnen bijdragen aan het wijs omgaan met de impli-
ciete spanningen rondom het succesvol  organiseren 

van  schwung? Na al mijn literatuuronderzoek en het 
duiden van de casus en verhalen aan de hand van de 
literatuur, keer ik terug naar het gedachtegoed van 
Errit van der Velde en het zijn visie op vrij, reflectief 
en gezamenlijk handelen, als mogelijk antwoord op 
mijn onderzoeksvraag.

“In handelen toont zich de wijsheid”, houdt Errit 
(Van der Velde) de leden van de denktank regelma-
tig voor. Soms noemt hij het “een beetje zinrijk met 
elkaar omgaan”. Hij is een voorstander van reflec-
tief en terughoudend handelen: al handelend speel-
ruimte maken, als spelend diverse mogelijkheden 
onderzoeken, al reflecterend betekenissen en zinge-
ving bepalen en al abstraherend en onderzoekend 
kijken hoe het anders kan.217 Het reflectief handelen 
draagt bij aan het nemen van wijze beslissingen tij-
dens het handelen. Dit reflectief handelend vermo-
gen is niet iedereen of iedere groep gegund maar 
kan worden ontwikkeld of gefaciliteerd. Op basis 
van de casus en literatuur focus ik in dit verband op 
twee waardevolle voorwaarden voor reflectief han-
delen: vrij en gezamenlijk.

Vrij en reflectief handelen

Op de vraag: “Wat zijn de condities voor YF om ons-
zelf en anderen te kunnen helpen een nieuw perspec-
tief tot stand te brengen en dingen open te breken?” 
antwoordt Van der Velde:

“Het gaat vooral om vrijheidscondities en dat kan 
prima samengaan met resultaatverplichting. Resultaat 
gedefinieerd als onderweg naar iets wat iets zou kun-
nen zijn of worden.” (Van der Velde et al., 2010, p. 30) 
In met name de literatuur van het culturele esthe-
tische perspectief (Schiller, De Monthoux, Van der 
Velde, Hoofdstuk vier) wordt het belang benadrukt 
van vrijheid in de zin van vrij kunnen uiten, denken, 
spelen en handelen.218 In een vrije ruimte (speelveld, 
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brainstormsessie) mag er juist verschil, spanning 
en ambiguïteit zijn, om nieuwe, zinvolle ideeën te 
onderzoeken en te scheppen.

“We doen vaak of vrijheid onze laatste waarde 
is, maar het is de voorwaarde om een goed mens te 
kunnen zijn met elkaar.”, aldus Van der Velde. (2010, 
p. 30) Hij stelt, dat wanneer je je echt vrij voelt, je 
ook verantwoordelijk kunt zijn voor je handelen. Het 
gaat hem niet om pure zelfbepaling, maar om een 
in de geest gevoelde vrijheid en loszinnigheid, die 
aanzetten tot de urgentie om (creatief, poëtisch) te 
scheppen. Abstractie en expressie vallen, volgens 
hem, samen omdat je vrij van elke vorm van beteke-
nis (die je ontleent aan de context) de ideeën tot je 
laat komen. (2010, p.55) In een vrij overleg of tijdens 
een vrije creatieve brainstorm, zoals in de casus in 
de denktank en in de doetank, kan de vrijheid van 
de één botsen op de vrijheid van de ander. Dan ont-
staat een conflict. Volgens Van der Velde is dit niet 
erg, want een conflict hoort tot de mogelijkheden 
van een goede schepping. De vraag is eerder: hoe 
ga je met conflict en begrenzingen om? Hoe zorg 
je dat je blijft openstaan en kunt omgaan met het 
conflict en de spanning? Want dat verstaat Van der 
Velde onder vrij handelen. Hij stelt dat je je nog 
steeds vrij kunt voelen binnen de regels van een 
organisatie of een overleg. Veel overleg is niet regel-
vrij. Je kunt als betrokkenen met elkaar afspreken 
wat de regels zijn, hoe je de dingen doet en hoe de 
delen zich ten opzichte van elkaar verhouden. De 
essentie van samen vrij zijn, is het erkennen dat de 
ander net zoveel vrijheid en dezelfde rechten heeft 
als jij, aldus Van der Velde. Uit vrije wil leg je dus 
voor jezelf en elkaar regels op. Het is oppassen om 
er niet te veel op te leggen, waarschuwt Van der 
Velde. Zolang je maar onbevangen jezelf kunt blij-
ven, kan je op die manier ‘tekenen voor de diepe zin-
vragen van het leven’. (2010, p. 60) Zelfs wanneer je 

midden in ‘gedoe’ zit, raadt Van der Velde aan om 
bewust de vrijheid te nemen, bewust te handelen, 
ruimte te laten voor je intuïtie, duidelijk maken dat 
verschil geen geschil is, en nooit te generaliseren. 
(2010, p. 61)

In de casus wordt regelmatig gesproken over het 
belang van vrijheid, zoals een vrije en open dialoog, 
een vrije inbreng in de overleggen en een vrijheid 
om al dan niet te participeren in de cross-over-
evenementen. 219 Tegelijkertijd is het besef dat men 
juist deze vrije onbevangenheid mist door de wijze 
van organiseren. Er zijn regelmatig grappen over de 
aantasting van diezelfde vrijheid. Bijvoorbeeld wan-
neer de agenda steeds meer structuur aanbrengt in 
de denktank-overleggen (“Gevoelens van nuttigheid 
blokkerend kunnen werken.”, “De meeste bijeenkom-
sten de intentie hebben om niets op te leveren, en uit-
eindelijk ontstaat er toch iets zinnigs” of “Onder het 
mom van dialoog worden vele discussies gevoerd.”) 
In een reflectief gesprek geeft een vrijwilliger uit 
Leidschendam aan dat YF soms te veel “wil afdwin-
gen in vakjes” bij het publiek en bij de vrijwilligers 
in plaats van de dingen “gewoon te laten gebeuren”. 
Dat er sprake is van “te veel zwaarte op YF” en dat 
ze als vrijwilligers het samenwerken “meer luchtiger” 
willen (zie Vignet 17). De omslag in de casus is, vol-
gens mij, wanneer het willen (vrij) als moeten (struc-
tuur) wordt ervaren, en het vrije handelen ingeperkt 
voelt door (impliciete) regels, gedragspatronen en 
dominantie van individuen (“Toen het van ons ding 
naar zijn ding werd”, “[...] van vrij handelen naar een 
project”, zie Vignet 17).

Ik stel vast op basis van de casus dat het expliciet 
containen van deze paradoxale spanning tussen vrij-
heid en structuur of tussen creativiteit en nuttigheid 
in een groep een mogelijke tussen- of speelruimte 
kan creëren voor het uiteindelijk vrij (loszinnig, poë-
tisch) handelen. Dankzij de grappen en reflecties is 
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er een collectief besef van het belang van vrij en licht 
samenwerken, doch ook van de verschuiving van 
deze condities in de tijd richting meer structuur en 
resultaatgericht werken. Echter, er zijn uiteindelijk 
in de casus onvoldoende wijze reflecties en inter-
venties om deze beweging te keren. Waardoor het 
handelen minder vrij raakt.

Deze verschuiving van vrij handelen naar nut- 
en resultaatgericht handelen wordt versterkt door 
verwarring rondom het dualistisch en polariserend 
leiderschap in de casus.220 Paradoxaal in de casus is 
dat het doelgerichte leiderschap, gebaseerd op het 
beeld van vrij en autonoom kunstenaarschap, juist 
niet vrij voelt en leidt tot eilandjesgedrag, te strakke 
structuur en beperking van co-creativiteit. En dat 
het relationeel leiden, gebaseerd op verbinding en 
vrije, loszinnige en co-creatieve experimenten, het 
risico heeft van kleurloze compromissen en te wei-
nig inkomsten (zie Vignet 15). De casus toont het 
onvermogen c.q. de energie die het kost om dit 
 leiderschapsdualisme tussen relationeel en resul-
taatgericht handelen te containen. Door het dua-
lisme te negeren, wordt uiteindelijk gekozen voor 
één kant van de paradox: zakelijkheid boven loszin-
nigheid. Commerciële belangen worden stelselma-
tig boven vrij denken en artisticiteit geplaatst (zie 
ook Hoofdstuk vijf), met name wanneer de financi-
ele risico’s en bodem van de organisatie zichtbaar 
worden.221 Door het negeren van de leiderschaps-
paradox verdwijnt uiteindelijk de collectieve esthe-
tische ambitie (stem,  schwung) naar de achtergrond.

Ik concludeer dat betrokkenen met gemak spre-
ken over vrije geesten, ontbeeldend denken en 
vrije, open dialogen. Echter niet iedereen kan even 
gemakkelijk en vrij omgaan met de onzekerheden 
die het vrije handelen met zich meedraagt, of met 
de spanningen tussen vrij en gestructureerd leiden 
en handelen. Laat staan dat men hierover gezamen-

lijk en open kan reflecteren. Vrijheid kan omslaan 
in vrijblijvendheid of afhaken (participeren wan-
neer het je uitkomt, zonder rekening te houden met 
anderen) of aanvoelen als schijn-vrijheid (onder het 
mom van dialoog en samendoen wordt directief 
gestuurd). Zolang er echter nog ruimte is om open 
en transparant ‘om de hete brij’ van de vaste orga-
nisatie heen te organiseren en met anderen nieuwe 
cross-overexperimenten te creëren, is er, volgens 
mij, nog sprake van ruimte om te spelen en vrij te 
handelen. Gewoon, door de ingeperkte speelruimte 
ergens anders weer op te zoeken.

Gezamenlijk en reflectief handelen

Een bekend fenomeen is dat het vormen van een 
nieuwe, productieve groep extra tijd en inspannin-
gen vraagt van de betrokkenen. (Tuckman, 1965) 
Naast inhoudelijke afstemming is ook afstemming 
en reflectie nodig over de wijze van samenwerken en 
gezamenlijk handelen, dus op relationeel en interac-
tief (proces)niveau. Om zich te kunnen ontwikkelen 
van een los-zand groep naar een hecht en produc-
tief team. (Van Dongen et al., 1996) Dit gaat zeker 
op voor de casus, waar twee verschillende groe-
pen – die elkaar nog niet kennen – gezamenlijk iets 
nieuws willen organiseren. Een particuliere kunst-
collectie, een semi-publiekelijk gebouw en diverse 
betrokkenen met verschillende passies, ambities 
en achtergronden gaan opeens samenwerken en 
vormen een nieuw geheel. Hoe ontwikkelt zich dan 
een gezamenlijk handelen zodanig dat  schwung kan 
ontstaan? Of, in de woorden van Van der Velde: Hoe 
kan je een leefbare wereld gezamenlijk scheppen en 
tot ‘een gezamenlijk weefsel van ideeën’ komen, met 
behoud van individuele bijdragen? (2010, p. 77)

“Zoiets kan een heel complex geheel worden; als 
iedereen echter bijdraagt kan het doorzichtig blijven 
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voor ieder.” (Van der Velde, 2010, p. 86) Hij bena-
drukt bij het organiseren en gezamenlijk handelen 
het belang van een vrije en gezamenlijke wijze van 
besluitvorming. Wanneer iedereen die betrokken is 
kan mee beslissen – zelfs een beslissing kan blokke-
ren – is er sprake van echt medezeggenschap. Zoals 
in een sociocratie, waar de medemens regeert.222 
Waar mensen bijvoorbeeld vier dagen werken en 
een dag de tijd nemen voor bezinning op wat je met 
elkaar doet. Wanneer iemand niet wil participeren 
aan het reflecteren – wat natuurlijk ieders vrij of 
goed recht is – dan kan hij niet de dienst uitmaken 
voor het hele bedrijf, aldus Van der Velde. Samen 
handelen betekent dus ook samen reflecteren op 
dat handelen.

Ik constateer in de casus dat in beide overleggen 
(denk- en doetank) met name wordt gesproken over 
(het produceren van) inhoudelijke zaken.223 Ook het 
reflecteren (oordelen, evalueren, bekritiseren) gaat 
over de inhoud. Er is weinig tijd en aandacht voor 
het reflecteren op de gezamenlijke en interactieve 
processen, zoals de (moeizame) samenwerking, het 
(verwarrend dualistisch) leiderschap en de (ondui-
delijke) wijze van oordeel- en besluitvorming of het 
moeizaam kunnen interpreteren van het YF gedach-
tegoed. Meerdere keren valt wel de opmerking dat 
iemand zich ‘zo helemaal alleen’, ‘erbuiten’ of ‘onbe-
grepen’ voelt; een gevoel dat volgens Gergen (2009) 
aansluit bij het autonome mens- en zelfbeeld. Hier 
wordt echter in het gezamenlijke en relationele wei-
nig gevolg aan gegeven. Soms zijn opmerkingen 
te abstract, waardoor mensen niet in beweging 
komen. Bijvoorbeeld de opmerking “De kunst reikt 
ons de kaders aan om verder te werken. Dan volgt de 
rest vanzelf” klinkt mooi, maar krijgt geen gevolg. 
(Vignet 13) Soms ligt het aan de timing en de toon. 
Het klagen over emotioneel beladen e-mails (“Zo 
zitten we elkaar een beetje beroerd te maken.”) levert 

geen reacties op. Pas wanneer iemand echt emo-
tioneel (boos, teleurgesteld, bedroefd) is over het 
gebrek aan samenwerken of over het destructieve 
proces in het hier-en-nu, 224 ontstaat er ruimte voor 
gezamenlijk zelfreflecteren, rustiger ademhalen en 
samen optrekken.225 Ik constateer dat fields of forces 
en fields of flow elkaar afwisselen. (De Monthoux, 
2004, 2007)

Echter, ondanks de moeite met reflecteren op 
het gezamenlijk handelen en de sterke relationele 
fluctuaties – hoge pieken en diepe dalen: plezier 
en pijn, succes en teleurstelling, verbinding en los-
zand-gevoel – valt het op dat de meeste betrokkenen 
gedurende de casus blijven participeren. Drie jaar 
lang! Waarom? Wat maakt dit duurzame gezamen-
lijk handelen mogelijk, ondanks alle spanningen en 
tegenvallers? Waarom zet men door? Is hier sprake 
van koppige trots of van een mysterieuze cohesie of 
samenhang tussen betrokkenen en gebeurtenissen?

Voor het beantwoorden van deze vragen heb ik 
nieuwe literatuur te raadplegen. Letiche, Lissack en 
Schultz (2011) spreken in dit verband over coherentie 
– samenhang zoeken, combineren en aantrekken – 
waardoor een gevoel van eenheid en zinvolheid kan 
ontstaan tussen betrokkenen, ideeën en gebeurte-
nissen. Ze maken onderscheid tussen toegeschreven 
en emergente coherentie, die elkaar aanvullen en 
niet uitsluiten. Toegeschreven coherentie ontstaat 
door controle, ordening en handelen vanuit hokjes, 
passend in een stabiele context. Emergente cohe-
rentie komt voort uit ervaringen, gevoelens, continu 
veranderende dynamieken, passend in dynamische 
contexten. (Letiche et al., 2011) Emergentie zorgt 
enerzijds voor onzekerheid, onvoorspelbaarheid en 
ongrijpbaarheid – op inhoud en proces – en tegelij-
kertijd voor flexibiliteit en energie om te groeien en 
te vernieuwen. Wanneer er sprake is van emergente 
coherentie kan een organisatie flexibel en veerkrach-

Van der Linden.indb   287 27-Sep-17   15:26:39



In het handelen toont zich wijsheid

288

tig omgaan met al dan niet aangename verrassingen 
en onvoorzienigheden uit een dynamische context. 
Wanneer de context verandert of anders verloopt 
dan verwacht, kan een organisatie bij toegeschre-
ven coherentie instorten en bij emergente coheren-
tie zich aanpassen en zelfs groeien, aldus Letiche 
et al. (2011). De energie die loskomt bij emergente 
coherentie, wanneer alles in de dynamieken opeens 
klopt, is, mijns inziens, te vergelijken met die van 
 schwung.

Ik stel vast in de casus dat YF niet is ingestort 
en ook niet echt is gegroeid. Er is sprake van veel 
emergente gebeurtenissen: vanaf de start is het let-
terlijk en figuurlijk in het onbekende en diepe stap-
pen (zie Vignet 6) en continu improviseren op de 
verrassingen en gebruiksaanwijzingen van gebouw 
en mensen: van een kachel die meezingt tijdens 
een concert, muzikale overlast van de medehuur-
der (showband), tot het opeens moeten verwijderen 
van het kruis op het dak voor een klant. Daarnaast 
stel ik ook vast dat vanaf het begin al snel sprake 
is van spontane samenhang en vrolijkheid tussen 
de betrokkenen van de verschillende locaties. Alsof 
er een verliefdheid in de lucht hangt (zie Vignet 6). 
Echter, al snel vallen betrokkenen weer terug in 
hun oude patronen en managementstijlen, en zijn 
er steeds meer verschijnselen van toegeschreven 
coherentie, zoals controle, ordening en handelen 
vanuit hokjes. Dit gedrag schuurt met de instabiele, 
emergente context. Ik stel vast dat er vervolgens een 
mix ontstaat tussen gedrag en leiderschap vanuit 
toegeschreven en emergente coherentie, waardoor 
uiteindelijk het gewenste resultaat en succes lager is 
dan verwacht. Toch is, mijns inziens, de vraag nog 
steeds relevant wat de basis vormt voor drie jaar 
min of meer gezamenlijk en coherent handelen?

Mijn antwoord is, en juist dat element krijgt 
geen aandacht in de eerder besproken literatuur: de 

liefde voor (het organiseren van) kunst en artistieke 
experimenten. Alle betrokkenen komen bij elkaar 
vanuit hun passie voor kunst, schoonheid, esthetiek 
en ‘iets’ zinvol willen doen voor de samenleving. 
En eenmaal bevlogen lijkt het gewoon lastig om te 
stoppen. Deze passie bestaat uit een mix van het 
goede, ware en het schone. Een combinatie van 
nieuwsgierigheid, onderzoeken, plezier maken en 
ook behoefte aan erkenning. Het bestaansrecht voor 
en ook het plezier in de denktank is dit gezamenlijk 
zoeken naar oplossingen en activiteiten om de YF 
kunstcollectie en specifiek de dialoog met abstracte 
kunst meer res publica te laten zijn.226 Niet alleen 
door het exposeren van de kunst in publieke ruim-
tes, maar juist door er mee aan de slag te gaan met 
publiek, organisaties en samenleving in de vorm van 
dialogen en artistieke cross-overevenementen. De 
unieke werkwijze waarop YF dit doet, wordt vorm-
gegeven in gezamenlijk reflectief handelen. Al deze 
materie en handelen – kunst, dialoog, handelen, 
experimenten, reflecties – vormen de basis voor het 
esthetisch kader van YF, ook wel het YF  gedachtegoed 
genoemd. Besproken in de denktank en uiteinde-
lijk vastgelegd door de filosoof Errit van der Velde 
in Perspectieven (2011). Met name Becker (2008) 
spreekt over het belang van dergelijke artistieke of 
esthetische kaders: een logisch georganiseerd, goed 
onderbouwd en filosofisch verdedigbaar esthetisch 
systeem, opgesteld door een kunstfilosoof, waar-
mee de reputatie en de waarde (prijs) van kunst kan 
worden bepaald. Het esthetisch kader helpt bij het 
onderbouwen van oordelen en geeft een rationale 
voor het evalueren van kunst, aldus Becker (2008).

Ik stel vast op basis van de casus dat het geza-
menlijk handelen weliswaar plaatsvindt op locatie 
(Leidschendam) doch het reflecteren meestal in 
de YF denktank (Woudrichem), dus een gedeel-
telijk samen. Deze reflectieve achterstand heeft 
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invloed op de onderlinge relaties en het al dan niet 
samen handelen. Tevens constateer ik dat het refe-
rentiekader of esthetisch kader van YF, zoals door 
Becker geformuleerd, nog in ontwikkeling is en dat 
het voor menig betrokkenen uit de denktank en 
doetank (nog) niet een ‘logisch georganiseerd, goed 
onderbouwd en filosofisch verdedigbaar’ geheel is. 
Sterker, het is voor menigeen te abstract en hoog-
dravend voor woorden en daden.227 Dit helpt, mijns 
inziens, niet bij het vaststellen van de reputatie en 
waarde van YF als kunstwereld (Becker, 2008) en 
met de exposities, cross-overexperimenten en dia-
loog met abstracte kunst als een unieke kunstvorm. 
Het goede in deze situatie is, dat het ontwikkelen 
en uitproberen van het esthetisch gedachtegoed in 
unieke experimenten bijdraagt aan het ontwikkelen 
van een esthetisch oordeelsvermogen (esthetische 
sensitiviteit of intelligentie) en daarmee aan het 
vermogen om gezamenlijk en reflectief te hande-
len. Hierdoor kunnen esthetische kaders worden 
gevormd en betekenis krijgen voor alle betrokke-
nen. Een iteratief proces, met als kanttekening dat 
het een weerbarstig proces is met menig verschil 
van mening (is iets nu wel of niet goede kunst 
en ‘des YF’), kritiek van allerlei kanten, en zonder 
standaardoplossingen als resultaat.228 De behoefte 
aan een creatief zoekproces staat echter haaks op 
de behoefte aan heldere kaders en afsprakenlijst-
jes om alles goed te kunnen organiseren.229 Het 
paradoxale is dat deze lijstjes weer het mystieke 
van kunst kunnen platslaan. Een mooi voorbeeld 
is wanneer Menna haar innerlijke strijd vertelt over 
het verwoorden van richtlijnen voor een typische 
YF expositie – vooralsnog doet ze alles intuïtief en 
autonoom – en dat vervolgens te delen met nieuwe 
vrijwilligers uit Leidschendam die zonder haar, 
maar met heldere richtlijnen, ook een expositie wil-
len inrichten (zie Vignet 15). Dus met welke (beeld)

taal of abstracties is een esthetisch kader werkbaar 
voor alle betrokkenen, als richtlijn voor gezamen-
lijk en reflectief handelen, zonder dat daarbij de 
 essentie van de kunst verdwijnt en het proces te 
veel managerial wordt?

Ik concludeer dat het (blijven) ontwikkelen van 
een esthetisch kader zinvoller is dan het hebben van 
een collectief lijstje (voorschrift) met esthetische 
kaders en richtlijnen. Dit is geheel in lijn met de 
Perspectieven van Van der Velde (2011). Het esthe-
tisch kader ontwikkelt zich door gezamenlijk te han-
delen én reflecteren op het samen handelen (want 
anders blijft het een luchtfietserij), door dialogen te 
blijven voeren en vastleggen (want anders vervlie-
gen de ervaringen en wijsheden) en door open te 
blijven staan voor kritiek op het esthetisch kader 
(want anders wordt het een dogma of utopie). Het is 
dus niet een logisch of verdedigbaar systeem, zoals 
Becker omschrijft. Meer een fundering in essenties 
of een set van perspectieven om “onze menselijke 
inspanningen in een perspectief te plaatsen”, of het 
leggen van zinvolle verbindingen. (Van der Velde, 
2011, p. 7) Tevens concludeer ik dat de gehanteerde 
taal veel invloed heeft op het samen handelen en 
reflecteren. Wanneer de verbindende taal van het 
esthetisch kader te abstract, filosofisch of ondoor-
grondelijk is voor de meeste betrokkenen (vrijwilli-
gers, publiek), dan is de basis te dun, om samen 
op te trekken.230 Coherentie in het gezamenlijk en 
reflectief handelen ontstaat door het blijven onder-
zoeken en delen van nieuwe wegen om met kunst 
‘samen iets zinnigs’ (en leuks) te doen. Door regel-
matig echt te luisteren naar elkaar en de reflectieve 
vraag te stellen ‘wat speelt hier nu?’ wordt het eigen 
handelen in een open, kritische dialoog getoetst aan 
een collectief esthetisch kader-in-ontwikkeling. Zo 
ontwikkelt zich een esthetische sensitiviteit of intel-
ligentie, een vermogen om esthetisch te handelen, 
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oordelen en te spelen. (Van der Linden, 2011; Van der 
Velde, 2011) Specifiek het aanvoelen – zien, luiste-
ren, presencing (Senge & Jaworski, 2006; Scharmer, 
2009) – van de onderlinge verschillen biedt ruimte 
voor diepgang en emergente coherentie.

Tenslotte concludeer ik dat emergente cohe-
rentie, samenhang en  schwung kan ontstaan, wan-
neer een cross-overorganisatie zelf in staat is om te 
cross-overen en de onderlinge verschillen en kritie-
ken te containen. Een esthetisch kader of gedach-
tegoed ontwikkelt zich in een open proces, waarbij 
alle betrokkenen ook zeggenschap hebben. (Van 
der Velde, 2010) Wanneer men op de eigen eiland-
jes blijft en de eigen argumenten blijft herhalen om 
de ander te overtuigen, lukt dit cross-overen dus niet 
en ontstaat er weinig coherentie. Anders gezegd, 
individuele en eigenwijze acties, die niet worden 
onderzocht in een kritische dialoog op verschil en 
betekenis – behalve mogelijk tussen de eigen oren – 
leiden niet per se tot coherentie, maar leiden af.

Vrij, gezamenlijk en reflectief handelen

Ik concludeer dat de combinatie van vrij, gezamen-
lijk en reflectief organiseren kan leiden tot unieke, 
artistieke cross-overactiviteiten en  schwung. Vrij han-
delen kan leiden tot het nemen van verantwoorde-
lijkheid voor het handelen en het inbrengen van wat 
er in ieders vrije, creatieve geest naar boven komt. 
Daardoor kunnen rijkdom, diepgang, eigenaarschap 
en betrokkenheid ontstaan. Gezamenlijk handelen 
kan leiden tot het ontwikkelen van een als collec-
tief ervaren zinvol en esthetisch kader, waarin alle 
betrokkenen ook hun eigen aandeel herkennen. 
Reflectief handelen kan leiden tot het oordelen en 
bijstellen van het handelen en het esthetisch kader 
door het onderzoeken van de unieke ervarings-
gegevens. Zo ontstaat richting en concrete invulling 

aan het gezamenlijk handelen van een groep bevlo-
gen mensen met een esthetisch ideaal, zonder dat 
het te veel managerial en sturend wordt en de essen-
tie van kunst plat slaat. Het succesvol organiseren 
van   schwung betekent dat men continu in bewe-
ging is en blijft. Het esthetisch kader is voldoende 
omvattend om verschillen, kritieken en mogelijkhe-
den te containen en voldoende samenhangend om 
te zorgen voor coherentie tussen betrokkenen, acti-
viteiten en emergenties. Een risico is dat een esthe-
tisch kader wordt beschouwd als een magisch of 
mysterieus ideaal, dat voor alles een oplossing heeft 
en uiteindelijk het handelen vastzet in moralisme. 
Als ware het een dogma waarin betrokkenen gelo-
ven, als zou het de enige waarheid zijn. Wanneer 
dit het vrije, gezamenlijke en reflectieve handelen 
gaat inperken in mogelijkheden, klopt het geheel 
niet meer. Zolang er nog sprake is van een vrije han-
delingsruimte met (oneindig) veel mogelijkheden, 
kunnen relatief weinig mensen bergen werk verzet-
ten, zoals in de casus, en het lang en stormachtig 
met elkaar volhouden. Een of meerdere, kleine, suc-
cesvolle (zinrijke) esthetische cross-overactiviteiten 
kunnen al voor voldoende motivatie en coherentie 
zorgen om door te gaan. Specifiek het inzetten van 
kunst of esthetiek in het handelen en onderzoeken, 
kan bijdragen aan (het ontwikkelen van) een vermo-
gen om alert en intuïtief tussen alle regels en ver-
rassingen door te zien, wat het nieuwe is dat zich 
aandient en vervolgens hierop in te spelen. Zo kan 
kunst werken en  schwung ontstaan.

7.5  Zinrijk handelen en esthetische 
intelligentie

Uiteindelijk stel ik vast dat de literatuur van en de 
gesprekken met Errit van der Velde (2010, 2011), 
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naast zijn handelen in de denktank, mij het meest 
helpen bij het beantwoorden van de onderzoeks-
vraag. Ik begrijp nu pas veel beter waarom zijn 
 boodschap en zijn pure relationele mensbeeld en 
gedrag in de diverse overleggen cruciaal is geweest 
voor het beter kunnen duiden van de casus en het 
meervoudig onderzoeken van de onderzoeksvraag. 
Hij legt, mijns inziens, werkbare verbindingen tus-
sen perspectivistisch denken, zinrijk handelen en 
blijvend reflecteren en onderzoeken van dit hande-
len en nieuwe mogelijkheden vanuit diverse perspec-
tieven, en laat in zijn gedrag ook zien hoe dit werkt. 
Hij benadrukt hierbij het belang van esthetische 
sensitiviteit (intelligentie) en esthetische ervaringen 
om te komen tot eenheid en verbinding. Een weg 
of wijze van denken en handelen, die volgens mij 
niet eenvoudig is, zoals de casus ook toont. Waarbij, 
mijns inziens, het containen van alle spanningen en 
niet-weten naast de flow en  schwungmomenten ook 
soms (te) zwaar kan zijn voor een persoon of groep 
betrokkenen, om te kunnen (ver)dragen. Welke ant-
woorden, inzichten en ook handelingen van Van der 
Velde dragen voor mij bij aan de wijze waarop men 
(YF)  schwung kan organiseren?

Van der Velde eindigt zijn Perspectieven met 
het belang van esthetisch handelen en leren van 
esthetische ervaringen (“Er zijn geen voorschriften 
waaruit je kunt leren wat schoon is; de Urteilskraft 
daartoe is alleen te oefenen.”) en het verstaanbare 
doel van de mens (“Het theoretische en het prakti-
sche op gemeenschappelijke en onbekende wijze tot 
eenheid verbonden.”; 2011, p. 34). Hij benadrukt nog-
maals het belang van eenheid voor de mens, gelijk 
Schiller (1795) en De Monthoux et al. (2007). Een 
niet gemakkelijke opgave voor de mens, beseft hij, 
ook al zijn er zoveel goede intenties en verbonden 
gesloten, zoals de Club van Rome (1968) waarnaar 
hij regelmatig refereert. Hij stelt dan ook voor dat 

we gezamenlijk blijven (onder)zoeken naar nieuwe 
wegen en dialoogruimten met behulp van kunst, 
verbeeldingskracht, scheppende geesten, kruisbe-
stuiven en esthetisch handelen. Door regelmatig te 
oefenen met esthetisch handelen, oordelen en dia-
logen voeren ontwikkelt zich een vermogen dat hij 
esthetische sensitiviteit of intelligentie noemt (zie 
ook Hoofdstuk een). Het bewust of intuïtief ontwik-
kelen en inzetten van dit esthetisch vermogen kan 
de wereld een stukje zinrijker en beter maken, aldus 
Van der Velde. Bij zo’n mooi mensbeeld kan je vol-
gens mij best enige hulp gebruiken. De samenleving 
kan een organisatie als YF gebruiken als een soort 
esthetische leerruimte en/of leermeester, aldus Van 
der Velde. En YF zelf kan ook weer een eigen kriti-
sche leermeester en -ruimte gebruiken, voeg ik hier 
aan toe. Ik zie en ervaar dat Van der Velde op natuur-
lijke wijze deze rol heeft in de denktank en met zijn 
markante opmerkingen de betrokkenen faciliteert 
en ondersteunt bij het verdragen en containen van 
de dualistische spanningen die horen bij de zoek-
tocht van YF, en bij de zoektocht die plaatsvindt in 
de res publica.231

Van der Velde benadrukt een mogelijke rol voor 
een organisatie als YF in de samenleving door het 
scheppen van een speel- en dialoogruimte, waarin 
de beschouwer een dialoog kan en durft aan te gaan 
met (abstracte) kunst. Zodat er via een open dia-
loog ruimte kan ontstaan voor het ontwikkelen van 
nieuwe inzichten, over bijvoorbeeld wijzen waarop 
mensen in het algemeen en bestuurders in het bij-
zonder (meer) zinvol met elkaar kunnen omgaan 
in organisaties en samenleving. Hij stelt dat YF 
niet concepten of programma’s heeft aan te bieden 
waarin men voor-gedefinieerd iets leert. Of dat YF 
geen doelgroepen heeft te definiëren voor haar dien-
sten, want: “In een museum staan toch ook geen bord-
jes met: “Dit kunstwerk is alleen geschikt voor mensen 
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boven de achttien?”“ Omdat de betrokkenen van YF 
toch enige concreetheid nodig hebben bij het organi-
seren van de YF cross-overactiviteiten, suggereert hij 
om die niet te zoeken in eenduidigheid en definities, 
maar in andere vormen van concreetheid die ruimte 
laten voor nieuwe invalshoeken. De meest concrete 
vorm is voor hem gezamenlijk zinrijk handelen en 
het gedrag tonen dat je voor ogen hebt. Zijn sleutel-
woord hierbij is zin (zinvol, zinrijk, zinnig). Het zoe-
ken naar zin is anders dan het stellen en bereiken 
van een doel. Zinvolheid kan je, in zijn ogen, niet zo 
maar aanreiken, maar heb je met elkaar te ontwik-
kelen tijdens “Een lange weg […] die je verenigt. Een 
zoektocht schept alleen maar ruimte; je raakt nergens 
opgesloten.[…] Je hebt iedere keer weer opnieuw elkaar 
nodig, om een beetje zinrijk met elkaar om te gaan.” 
(2010, p. 7) Hij benadrukt dat niemand in zijn eentje 
in staat is antwoord te geven op de vraag wat de zin 
is. In zijn visie en gedrag toont hij het belang van 
een relationele grondhouding. Errit van der Velde is 
als geen ander die ik ken (in de casus en daarbuiten) 
een relationeel mens. In mijn ogen leeft hij Buber 
(Ik en Jij) en Gergen (mens-in-verbinding) iedere dag, 
op zoek naar het zinvolle, heilige of spirituele van 
het mens-zijn. Iedere avond kijkt hij even naar de 
sterrenhemel om zich verbonden te voelen met het 
oneindige en de vele mogelijkheden die gene zijde 
zijn vrije geest kan bieden. Hij noemt zichzelf rela-
tivistisch en gerelationeerd,232 en leert anderen om 
ook open te staan voor alles en elke richting dat – 
emergent – op je afkomt. Zijn relativistische hou-
ding verklaart, mijns inziens, dat hij eerder spreekt 
over perspectieven dan over een esthetisch kader of 
spelregels, omdat deze generaliserend en begren-
zend kunnen zijn. Hij ziet zichzelf – en YF – het liefst 
handelen in een niet gedefinieerde interactieruimte. 
Zijn visie schuurt met de behoeften van een aantal 
betrokkenen, die naar eigen zeggen meer structuur, 

grip en doel nodig hebben om te kunnen hande-
len. Zijn wijze opmerkingen (zie hierna) maken dit 
onderlinge schuurproces weer (meer) draaglijk, 
ook al valt het zoekproces dat hij voor ogen heeft 
sommigen best zwaar, zoals de casus ook meerdere 
keren toont.

Niet voor niets, meen ik, verhaalt Van der Velde 
dan ook graag over de lichtvoetige en verruimende 
kracht van kunst voor de samenleving. Hij citeert 
soms Wittgenstein (“Kunst maakt de wereld draag-
lijk”) en Schiller. (“Ernst is das Leben, heiter ist die 
Kunst”; 2010, p. 7) Hij bewondert de wijze waarop 
Schiller kunst en esthetiek nodig heeft om als histo-
ricus een beetje draagbaar te kunnen schrijven over 
dramatisch historische gebeurtenissen. Kunst kan 
verbeeldingskracht en verruiming in ordening ont-
wikkelen, en daarmee een lichtheid creëren.233 Hij 
moedigt niet alleen de artistieke en waarnemende 
geest aan (esthetiek, waarnemen), maar vooral de 
scheppende en handelende geest (poëtica, hande-
len), zodat deze lichtheid, mijns inziens, ook ruimte 
krijgt en ervaren kan worden. Confrontatie met 
abstracte kunst is voor hem dan ook wezenlijk en 
verruimend (licht): “Niet zozeer omdat daarin staat 
wat je moet doen, maar omdat het helpt je te ont-
doen van al te vanzelfsprekende dingen in je waarne-
ming van wat werkelijk waar is. Als je de confrontatie 
degelijk doet, ga je anders naar dingen kijken.” (2010, 
p. 24) Met het woord ‘degelijk’ benadrukt hij, mijns 
inziens, dat ook het voeren van een (confronterende) 
dialoog in feite een kunst is en veel oefening vraagt, 
en verder gaat dan de bekende luttele negen secon-
den kijken naar een kunstwerk (zie Hoofdstuk een). 
Kunst ziet hij niet als een gereedschap – een hamer 
om te timmeren, een orgel om te bespelen – maar 
een entiteit om je toe te verhouden. Confrontatie 
is een tegenover elkaar staan, 234 een “ik in relatie 
tot de kunst” waarbij hij graag refereert aan Bubers 
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ik-jij relatie tot kunst (zie ook voetnoot 154). Uit een 
eerlijke confrontatie tussen mensen die het ook niet 
weten, gezicht tegen gezicht, kan een oplossing 
komen die nog niet eerder vertoond is, aldus Van 
der Velde. (2010, p. 25)

Uiteindelijk leidt de zoektocht van Van der Velde 
naar ‘geheel’ en ‘eenheid’, waarbij hij algemenise-
ring wil voorkomen. Met behulp van (meestal drie) 
uiteenlopende en concrete voorbeelden en echtde-
len – stukjes van een geheel, die het geheel volledig 
weerspiegelen235 – maakt hij zijn visie concreet. Zo 
is ‘geheel’ voor hem datgene tussen de mensen, de 
organisatievorm (de wijze waarop men beslissingen 
neemt) en de betrekkingen daartoe. (2010, p. 9) Het 
geheel ís voor hem dus zinvolle en gezamenlijke 
tussenruimten. In het eerste Vignet is het begrip 
tussenruimte, de ruimte tussen-de-neuzen, door Errit 
geïntroduceerd. Nu volgen nog drie voorbeelden 
van zijn hand om geheel en tussenruimte te duiden. 
(Van der Velde et al., 2010, p. 14)

“De optelsom van feiten maakt er niet iets zinnigs 
van. Deze tafel, met stoelen, boeken, wij drieën is een 
optelsom van de realiteiten, die niets zegt over de zin 
waarmee we bezig zijn. Maar de zin ervan is wel dege-
lijk aanwezig tussen ons. In de tussenruimte.”

“Een goede relatie tussen twee kan zich niet afbeel-
den in een van de twee. Je kunt gewicht hechten aan 
datgene wat zich tussen mensen afspeelt, zonder dat je 
dat kunt identificeren vanuit een van beiden, hetzij jou 
en ik. Daartussen is een echte realiteit. Dat is Martin 
Buber. De geest is niet in jou, maar hij is tussen ons. 
En ligt daarmee dus aan gene zijde van mij naar jou 
toe. Jij zit hier, de ruimte die je inneemt, de persoon 
die je bent, met alles wat je denkt, voelt en handelt. 
En toch ligt de zin daarbuiten. Komt van buitenaf bin-
nen. Zoals wij hier zitten. Wij vervullen in beperkte zin 
toch iets van zinvolheid, voor elkaar. Als jullie er niet 
zijn, dan is het er niet. Niet omdat het niet in jullie 

zit. Maar omdat het pas tussen mensen een realiteit 
wordt. En dat is voor mij een levendige gewaarwor-
ding. Een beleving. Opwinding!”

“Poëzie is wat anders dan zinvolle volzinnen. 
Martinus Nijhof zei al, in het Uur U: kijk maar, er 
staat niet wat er staat. Taal gaat zo bewegen dat het 
voortdurend uit zijn kader op je toekomt. En meer zegt 
dan er de facto staat. Dat is poëtisch.”

Ik stel vast dat een open, oprechte, onderzoekende, 
nieuwsgierige en puur relationele houding samen 
met een esthetisch (poëtisch) sensitiviteit of intelli-
gentie van belang is bij het organiseren van  schwung. 
Van der Velde heeft deze kwaliteiten in zijn rol als 
filosofische facilitator en cross-overmens pur sang.236 
Het reflecteren op gedrag, handelen en ideeën – van 
anderen en zichzelf – kan hij op een opvallend lichte 
wijze doen, met humor en relativering. Hij is in de 
casus zeker niet de enige daarin – dat doet geen 
recht aan de vele mooie interventies van andere 
betrokkenen – maar met zijn filosofische-pragma-
tische stijl en binnen-buitenpositie heeft hij impact 
op het zoekproces van YF als cross-overinstituut. 
Zijn reflectieve opmerkingen in de denktank zijn 
wel eens vergeleken met het produceren van kunst. 
Echter, met het verminderen van zijn aanwezigheid 
in de casus en een toenemende druk op (commer-
cieel) presteren, neemt het vermogen tot esthetisch 
oordelen, reflecteren en onderzoeken af. Met als 
gevolg dat daarmee de esthetische stem afneemt 
in het organiseren. De containerrol wordt weliswaar 
door anderen situationeel opgepakt, maar anders, 
mede door de veranderende (en als meer onzeker 
ervaren) situatie. Minder relationeel, relativerend 
en effectief. Dit heeft invloed op de interactieve 
processen en het al dan niet succesvol organiseren 
van  schwung. Ik stel tevens vast dat het lezen van 
zijn Perspectieven (2011) – voor veel mensen net een 
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(abstracte) brug te ver – niet voldoende is om ook 
in vergelijkbare geest te kunnen handelen. Er is een 
groot verschil tussen esthetisch ervaren, reflecteren 
en er over lezen of schrijven. Zoals het schrijven en 
lezen over  schwung, in deze dissertatie, anders voelt 
dan het ervaren van bevlogenheid, het analyseren 
van kunst niet hetzelfde is als het ervaren ervan en 
het op het strand ervaren van een mooie zonsonder-
gang een heel ander gevoel geeft dan een beschrij-
ving of gedicht.237 Ik stel vast dat in het handelen en 
ervaren daadwerkelijk een esthetische wijsheid ligt.

Tenslotte concludeer ik dat de impliciet dualis-
tische onderzoeksvraag (paragraaf 7.1) wel gesteld 
kan worden wanneer de betrokkenen in staat zijn 
om gezamenlijk en zinvol te (onder)zoeken. Dit ver-
langt, mijns inziens, drie vermogens van de betrok-
kenen, individueel en/of collectief. Ten eerste een 
vermogen om gezamenlijk esthetisch (artistiek) te 

handelen en kritisch esthetisch te reflecteren (oor-
delen) op het eigen handelen en gedrag, waardoor 
identiteit, waarden en wijsheid ontstaat. Ten tweede 
een vermogen om tussen regels, perspectieven 
en (on)aangename verrassingen door verborgen 
betekenissen en nieuwe mogelijkheden te zien en 
horen, met geest, intuïtie en alle zintuigen. Dit laat-
ste vermogen wordt door Van der Velde (2011) en 
mij eerder (Van der Linden, 2010) esthetische intelli-
gentie of sensitiviteit genoemd. Tenslotte, als derde 
vermogen, het speels en blijvend onderzoeken van, 
manoeuvreren tussen en containen van al die dui-
velse dilemma’s, paradoxen en spanningen, en het 
blijven zoeken naar creatieve, scheppende mogelijk-
heden (“Aan gene zijde van elk einde”, aldus Van der 
Velde) om ze uiteindelijk productief te maken. Met 
deze drie vermogens (zienswijzen, intenties) kan, 
mijns inziens, een on-vraag of vraag die niet gesteld 
kan worden, worden omgezet in een gemeenschap-
pelijke uitdaging en continue zoektocht naar zin-
volle en onbekende antwoorden (zie Figuur 22).238 
Zonder deze vermogens hapert de zoektocht en 
stopt de  schwung. Een tijdelijk tussenfase, zou Van 
der Velde (2010) opperen, met een glimlach. Het 
stuk is weliswaar uit, maar de muziek gaat gewoon 
door. Alleen al doordat u dit schrijven leest.

7.6 Persoonlijke tussenruimten en 
betrekkingen

Tenslotte, wat heeft dit participeren, onderzoeken 
en schrijven mij persoonlijk gegeven aan nieuwe 
inzichten en wijsheden? Hoe ben ik omgegaan met 
mijn meervoudige rollen in de casus, zoals partici-
pant, bestuurder, onderzoeker (zie Hoofdstuk twee, 
Figuur 5)? Hoe heeft dit participatieve onderzoek 
mij verder ontwikkeld als mens, coach en beeldhou-

Aa
n 

ge
ne zijde van

elk einde

Figuur 22 In het handelen toont zich wijsheid, vrij naar 
Van der Velde (2010, 2011)
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wer? Het proces van zelfreflecteren en anders han-
delen is voor mij ingezet vanuit vijf perspectieven, 
namelijk al dialogiserend (denktank, gesprekken 
met Errit, doetank), al beeldhouwend (beelden met 
centrale thema inter-esse; zie volgende paragraaf), al 
onderzoekend (literatuur, duiding Vignetten, super-
visie) en al schrijvend (blogs YF website, dit boek). 
En tenslotte zijn veel inzichten ontstaan door echt 
even stil te staan.

De val van de trap met het kunstwerk 981 van 
Presta (zie Vignet 2) is achteraf bezien een belang-
rijke markering in de tijd. Halverwege de casus 
dwingt de val mij hardhandig tot een tussenstop. 
Los van werk, casus of onderzoek ontstaat afstand 
en ruimte om te reflecteren.239 Hoe voel ik mij in 
de casus? Hoe doe ik het als onderzoeker? Hoe ga 
ik om met al die verschillende rollen en verwach-
tingen? Welke wijsheid ontwikkelt zich door mijn 
handelen, voor anderen en mezelf? Waarop loop ik 
vast? Welke rol komt niet uit de verf? Wanneer en 
waar ervaar ik zelf  schwung? Waarom wil ik dit ook 
al weer? Wat is de zin van deze dissertatie en dit 
boek, voor de lezer, mijn werk en mijzelf? Dankzij 
mijn zware val met de kunst, besef ik weer dat mijn 
zoektocht gaat naar mogelijke lichte wegen en vor-
men van organiseren van  schwung met de hulp van 
kunst en esthetiek.

Tijdens deze tussenfase heb ik de tijd om terug 
te gaan naar mijn drijfveren: waarom wil ik dit onder-
zoeken? De aanleiding zijn mijn eerste ervaringen 
met het organiseren en zelf ook uitvoeren van 
diverse YF cross-overactiviteiten met abstracte kunst 
(zie Vignet 3). Ik ben blij verrast door de lichte wijze 
van organiseren en handelen, en de bevlogenheid 
( schwung) die ontstaat bij mij en anderen. Dit gevoel 
staat bijna haaks op mijn ervaringen met organi-
seren (vaak aanleiding voor gedoe en zwaarte) en 
mijn eerste ervaringen met de YF denktank, waar 

voor mijn gevoel zwaar filosofisch en abstract wordt 
gediscussieerd over het belang van abstracte kunst 
en van (het gedachtegoed van) YF voor de samenle-
ving. Echter, door te handelen en te reflecteren, met 
name in de separate gesprekken met Errit en Menna 
(zie Vignet 1), wordt mijn nieuwsgierigheid groter. 
Wat schuilt er achter deze lichte wijze van organise-
ren van artistieke cross-overactiviteiten? Hoe kunnen 
we organiseren weer leuk en licht maken? Hoe kun-
nen we kunst (meer) laten werken als ‘verlichtend’ 
pedagogische gesprekspartner (instrument)? Zodat 
een goede dialoog, met kunst en/of esthetiek, kan 
bijdragen aan een (meer) holistische en humane 
ontwikkeling van personen en leiders? Ik ervaar, en 
zie bij anderen – dat het organiseren en experimen-
teren met (abstracte) kunst kan leiden tot plezier 
en nieuwe inzichten, en daarmee, mijns inziens, tot 
een vorm van verlichting en heelheid. Door mijn tus-
senstop besef ik weer dat het voor mij gaat over het 
organiseren van  schwung en op dat moment voelt 
zowel de casus als het onderzoek als (te) hard wer-
ken: ik zit zelf vast in een paradoxale spanning tus-
sen licht en zwaar.

Achteraf, en ook al gedurende mijn tussenstop, 
besef ik dat een van de oorzaken van de paradoxale 
spanning te maken kan hebben met de meervoudig-
heid en complexiteit van al mijn rollen, in relatie tot 
de meervoudigheid en complexiteit van rollen van 
andere betrokkenen. Rollen die elkaar beïnvloeden 
(versterken, afzwakken, domineren, verdwijnen). 
Wat is mijn eigen (emergente) coherentie te midden 
van deze complexiteit? Waar zit nog speelruimte 
tussen de rollen? Welke rollen komen goed uit de 
verf en welke verdwijnen in de interactieve proces-
sen? Welke inzichten heb ik ontwikkeld in en vooral 
ook in de tussenruimten tussen mijn rollen?

Als participant (lid denktank, lid doetank, orga-
nisator als kunstenaar) in de casus heb ik als een 
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roller coaster ervaringen opgedaan: hoogtepunten 
en dieptepunten, pijn en ergernis, chaotische en 
mooie momenten, nieuwe inzichten en wijshe-
den. Ik heb veel kunnen leren door gezamenlijk en 
in vrijheid diverse cross-overexperimenten (mede) 
te ontwikkelen en uit te voeren. Bijvoorbeeld het 
samen maken van een nieuwe expositie – door zes 
gasten uit te nodigen de dag voor de opening en 
hen de ruimte te geven een deel van de expositie 
te maken – of het echt door-dialogiseren van een 
idee tot een uniek YF concept. Dit proces vraagt 
onder meer tijd, aandacht, omdenken en eigenaar-
schap. Een proces van twee stappen vooruit en drie 
opzij. Al reflecterend besef ik, dat mijn mate van 
eigenaarschap afhankelijk is van het onderwerp, 
de betrokkenen, de belangen van en tijdsdruk door 
mijn andere rollen en mijn keuzen voor activiteiten 
waar ik wel (nieuwe cross-overevenementen ont-
wikkelen) en niet (weekendopenstellingen) in wil 
participeren bij YF. Zo wordt organiseren steeds 
meer een spannend en emergent dan een planbaar 
proces, ook voor mijn eigen agenda. Terugkijkend 
ben ik zowel verrast als geïrriteerd door de vele 
paradoxale spanningen in de casus, zoals het hard-
nekkig over-en-weer projecteren van overtuigingen 
tussen de denktank en doetank. Als participant van 
denk- en doetank voel ik mij als een speelbal tus-
sen twee dwarse stromingen. Ik vind het jammer 
dat het mij (en ons) niet lukt om de verbindingen 
te verbeteren en de speelruimten beter te benutten 
tussen die twee groepen. Ik stel vast in de casus dat 
in een content- (denktank) en conventie (doetank) 
gerichte context met focus op vooruitkijken, groei 
en de kop boven het water houden, er weinig tijd 
en behoefte is aan het reflecteren op het eigen 
gedrag en het relationele handelen. Laat staan het 
inroepen van de kunst of esthetiek als hulp. Niet 
iedereen kan en wil dit, zelfs met hulp. Voor mij is 

een valpartij nodig om te beseffen dat ik ook meer 
reflectie behoef in deze complexe processen, om 
tot enige coherentie te kunnen komen in de com-
plexiteit van alle rollen.

Terugkijkend zie ik twee blinde vlekken of omis-
sies als participant. Mijn eerste blinde vlek is mijn 
niet uitspreken over de wijze van samenwerken. Bij 
aanvang ga ik uit van een democratische, min of 
meer gelijkwaardig collectief gebaseerd op zelfstu-
ren. (Hamel, 2011; Semler, 1993, 2015) Terugkijkend 
besef ik dat het zelfsturen langzaamaan plaats maakt 
voor een verwarrende mengvorm van zelfsturen en 
directief leiderschap met macht en exclusie, waar-
bij ik mij minder comfortabel voel. Ook al wordt in 
bijvoorbeeld de denktank regelmatig gesproken over 
het belang van vrije en ontbeeldende dialogen, uit-
eindelijk ervaar ik sommige overleggen en gesprek-
ken als minder vrij en oordelend. Ik stel vast dat het 
lastig is om echt vrij, open en co-creatief te over-
leggen en handelen, wanneer er belangen op het 
spel staan, zoals bijvoorbeeld de reputatie van YF, 
betrokkenen en/of mezelf (“Maken we – en ik – waar 
wat we al die jaren zeggen?”). Tevens constateer ik 
dat YF steeds meer een platform lijkt voor verschil-
lende autonome geesten met eigen belangen en 
macht, dan een zelfsturend co-creatief collectief. 
Achteraf besef ik dat ik heb nagelaten mijn inzichten 
hierover expliciet te delen als ook mijn behoefte aan 
democratisch en co-creatief zelfsturen.

Mijn tweede blinde vlek is dat ik vanaf het begin 
(on)bewust kies voor één van de twee handelingspa-
radigma’s: ik prefereer een kleine artistieke en expe-
rimentele cross-overorganisatie boven die van een 
grote, professionele kunstonderneming. Met deze 
voorkeur kies ik ook (on)bewust voor een mensbeeld 
(het relationele boven het autonome mensbeeld; 
Gergen, 2009), voor een leiderschapsstijl en leider, 
en daarmee ook voor de ene persoon en niet voor 
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de andere. En toon ik zichtbaar als onderzoeker mijn 
sympathie. Door mijn keuzen, die gebaseerd zijn op 
mijn cognitieve modellen (de drie modi) naast mijn 
zintuigelijke gevoelens en emoties in de onderzoeks-
processen (Whiteman et al., 2009), heb ik bijgedra-
gen aan de dualistische spanningen in leiderschap 
en interacties. Mijn omissie is dat ik uiteindelijk ben 
uitgegaan van het kiezen tussen twee paradigma’s 
(het relationele-experimentele en het autonome-on-
dernemende), terwijl er – in retroperspectief – een 
derde handelingsparadigma is die essentieel is voor 
deze dissertatie. Namelijk die van de paradox en het 
containen van spanningen, bijvoorbeeld tussen twee 
paradigma’s. Een reflectief, inspirerend en inclusief 
handelend vermogen om te zorgen voor een vorm 
van eenheid in polaire spanning, in met name inno-
vatieve en creatieve organisaties. Een inzicht, dat mij 
een meta-stap verder brengt.

Welke rollen zijn, mijns inziens, minder uit de 
verf gekomen? En wat zijn hiervan de consequen-
ties? Mijn rol als bestuurder (algemeen bestuurs-
lid) is in mijn ogen niet meer dan een bijrol, zoals 
het bestuur, mijns inziens, ook meer een bijrol 
heeft in de casus en in feite alleen actief en functi-
oneel is tijdens de twee belangrijkste beslissingen, 
namelijk het oprichten en het opheffen van YF als 
stichting. Bestuurlijke activiteiten (strategie, stra-
tegische beslissingen, governance, bemiddeling) 
vinden meer tussendoor, verspreid en impliciet 
plaats. Bestuurlijke beslissingen worden genomen, 
waarbij ik (en andere bestuursleden) niet altijd 
betrokken ben. Een maand voor de (aan)val met de 
kunst (Vignet 2) lukt het mij bijvoorbeeld ook niet 
om alleen het bestuur, los van andere betrokkenen, 
bij elkaar te krijgen. Ik constateer dat mijn rol als 
bestuurder expliciet is tijdens de twee hoofdbeslis-
singen (beginnen, eindigen) en daar tussen in mar-
ginaal is. Tijdens de tussenstop neem ik mij voor 

om in het vervolg meer als bestuurder (op afstand, 
grote lijnen, relevante beslissingen) en minder als 
hands-on participant deel te nemen. Een voornemen 
dat bij de eerstvolgende lakmoesproef, als facilita-
tor het begeleiden van de collectieve strategiesessie 
slechts gedeeltelijk is gelukt door de krachtige poli-
tieke spanningen en emoties in de collectieve groep 
(zowel denktank als doetank; Vignet 13).

Een tweede rol die volgens mij niet uit de verf 
komt is, opvallend genoeg, die van de kunstenaar of 
kunstenaar-als-organisator. Waar ik al eerder consta-
teer dat de esthetische stem (Eros) in het collectief 
van YF minder wordt, ervaar ik dat ook mijn eigen 
artistieke stem steeds minder aanwezig is. Tijdens 
mijn tussenstop besef ik dat na mijn initiële bijdrage 
als kunstenaar-als-organisator voor experimenten 
zoals ‘De kleur van de crisis’, ‘In de veiling nemen’, 
‘Brengen-en-halen’, ‘Toen & Nu’ mijn rol steeds meer 
die van organisator of handjes is, los van de kunste-
naar. Het organiseren van cross-overactiviteiten gaat 
ook meer op werken lijken en dit produceert, voor 
mij, minder  schwung. Ik neem mij voor om tijdens de 
eerstvolgende strategiesessie en overleggen vooral 
ook de kunst te laten participeren als gespreks-
partner; wederom een voornemen dat slechts 
gedeeltelijk lukt. Achteraf is opvallend de synchro-
niciteit of het spiegelproces tussen mijn ervaringen 
en die van andere betrokkenen; het gebrek aan de 
bestuurlijke en artistieke stem wordt breder gedra-
gen. Wat is de ’981’ ofwel het verborgene tussen de 
regels door? Wat wil deze verborgenheid ‘ondeugend 
speels zeggen, zonder het te noemen’? Mijn pijnlijke 
val, en de fysieke ongemakken van overige betrok-
kenen in het tweede jaar van YF (2013), zeggen vol-
gens mij op een niet zo verborgen wijze dat het de 
hoogste tijd is om een tussenstop, tussenruimte of 
speelruimte in te bouwen. Om  schwung te kunnen 
organiseren is echt ruimte nodig om adem te halen, 
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even stil te staan en met de sterren te spelen. Dit is 
voor het benen-op-tafel moment.

Tenslotte brengt mijn rol als onderzoeker mij 
ook op dwaalsporen en nieuwe wegen. Vooral de 
opdracht ‘Wat draag jij bij aan de wetenschap?’ legt 
onbedoeld druk op mij om met een succesverhaal 
te komen. Vanaf het begin van de casus ga ik als 
onderzoeker er vanuit dat dit een verhaal wordt 
over succesvolle, lichte vormen van organiseren 
van esthetische cross-overactiviteiten en  schwung. 
Tenslotte zijn een aantal belangrijke bouwstenen, 
die in mijn ogen bij kunnen dragen aan succes, vanaf 
het begin aanwezig (zie Hoofdstuk twee, Figuur 4). 
Tijdens mijn tussenstop constateer ik echter dat de 
casus en daarmee het onderzoek anders loopt dan 
verwacht: meer complex, meer  schaduwkanten, 
meer spanningen en veel meer onverwachte emer-
genties. Deze enkelvoudige casus verwordt tot een 
meervoudig verhaal, waarbij meerdere perspectie-
ven door elkaar heen lopen. Mijn onafhankelijke 
positie als onderzoeker wordt beïnvloed door de 
subjectiviteit die inherent is bij de andere rollen, 
bijvoorbeeld als emotioneel betrokken participant 
of financieel risico lopende bestuurder zonder veel 
invloed op de besluitvorming. Mijn subjectiviteit 
en emoties kleuren sommige verhalen te mooi 
of te zwaar, en selecteren verhalen die mij raken 
en zinnig lijken. Kortom, ik heb als ( objectieve) 
onderzoeker veel geleerd van mijn (subjectieve, 
 intuïtieve, esthetische) beslissingen en mijn inzich-
ten (over organiseren van  schwung) zijn radicaal 
veranderd. Als auteur stel ik vast dat dit proef-
schrift uiteindelijk een eigen kunstexperiment of 
beeldhouwwerk is; het maken van ieder nieuw of 
aangepast hoofdstuk voelt als het ‘dichter op de 
huid’ komen van het beeld in ontwikkeling. Het 
helpt mij bij het – bijna om YF heen – ontwikke-
len van een eigen wijze visie over het organiseren 

van cross-overexperimenten en dialogen met kunst. 
Uiteindelijk heb ik in dit laatste hoofdstuk en als 
auteur mu gezegd tegen de bedrijfskundige inter-
pretatie van de  onderzoeksvraag.

Ik concludeer dat de val met het kunstwerk ’981’ 
een pijnlijk geluk is bij een ongeluk. De (aan)val met 
de kunst maakt ‘speels’ duidelijk dat er verborgen 
of ontbrekende elementen zijn (de cijfers 9, 8 en 1) 
in de casus en het onderzoek, die samen met het 
zichtbare een geheel vormen. De zoektocht naar 
lichte vormen van organiseren en  schwung gaat 
dus samen met het open staan voor onderstro-
men, demonen en verborgenheden.240 Het is het 
kunstwerk 981 dat mij ten val brengt en mij – via 
een tussenstop – in een nieuwe richting laat kij-
ken. Het vermogen om deze spanningen, demo-
nen en onzichtbaarheden te containen heeft in de 
casus bij mij en andere betrokkenen geleid tot een 
aantal unieke, esthetische cross-overexperimenten 
of nieuwe kunst. En soms ook niet, want het blijft 
een mogelijkheid. Tevens concludeer ik dat het 
onderzoek (casus en literatuur) mij heeft verrast en 
radicaal nieuwe inzichten heeft gebracht. De onder-
zoeksvraag heeft mij uiteindelijk niet zozeer op het 
verkeerde maar op een ander (mu) been gezet. De 
vraag blijkt niet eenvoudig te beantwoorden van-
uit een bedrijfskundig organisatorisch perspectief, 
zoals in eerste instantie door de literatuur ingege-
ven. Of alleen vanuit een relationeel-experimenteel 
perspectief, zoals ik zelf vermoedde. Het vraagt om 
een inspirerend, reflectief handelingsperspectief dat 
speelt met de paradoxale spanningen en verborgen-
heden. Juist de meervoudigheid aan perspectieven 
(het perspectivistische) tonen de complexiteit in 
de casus. Er is niet sprake van één verhaal; er zijn 
waarschijnlijk zelfs meer perspectieven, dan de drie 
door mij beargumenteerde (culturele, commerciële 
en relationele esthetiek) die met name het zichtbare 
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deel verhalen. Het onzichtbare deel (dat ondeugend 
speels iets wil zeggen, zonder het te noemen) is slechts 
voor de goede kijker of verstaander tussen de regels 
door te lezen, in een andere (beeld)taal.

7.7 Tussenruimte en  schwung 
verbeeld vanuit (daadkrachtig) 
handelen

Tenslotte nog een beeldende gedachte, als een 
encore. Gedurende mijn relatie met YF en dit onder-
zoek heb ik als beeldhouwer tevens (beeldend) 
onderzoek verricht naar de thema’s inter-esse en 
tussenruimten. Mijn uitdaging is hoe verbeeld ik 
het onzichtbare in steen of andere materie? Hoe 
ga ik om met de paradoxale spanning tussen licht 
en zwaar? Gelukkig helpt de materie hierbij, want 
steen is van nature al zwaar en kunst kan ‘lichtvoetig 
en verruimend’ werken. (Van der Velde, 2010) Dit 
onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van 
een serie beelden over tussenruimten.241 Het ene 
beeld leidt weer tot het andere, waarbij ik diverse 
nuances van ‘tussenruimte’ onderzoek. Welke ant-
woord geeft bijvoorbeeld het beeld Inter-Esse (zie 
Hoofdstuk een) in haar eigen driedimensionale en 
fysieke (beeld)taal op de onderzoeksvraag?

Het begint allemaal met een ruw vierkantig blok 
Belgisch hardsteen, door de natuur verweerd en aan 
de buitenkant een aantal splijtgaten. Het blok oogt 
als een stuk dat over is. Het eerste wat ik doe is 
het blok vierendelen en vervolgens van binnen hol 
maken. Aaneengesloten vormen de vier elemen-
ten van het beeld (materie) een ruw vierkant blok 
met een mysterieus rond (kijk)gat in het midden. 
Wanneer de elementen uit elkaar staan, ontstaat 
– van bovenaf bekeken – een speelse tussenruimte in 

de vorm van een Grieks kruis (gelijkwaardigheid, een-
heid, spiritualiteit). Wanneer deze tussenruimte gro-
ter wordt doordat de vier elementen meer uit elkaar 
staan, komt een verborgen, ruwe en ronde binnen-
ruimte in zicht (tussenruimte). Hierdoor vormt de 
kruisvormige tussenruimte een verbinding tussen de 
binnenwereld met de buitenwereld. (holes; Gergen, 
2009) De vier stenen elementen vormen en con-
tainen samen de vrije, ronde, beetje geheimzinnige 
tussenruimte, waar van alles mogelijk is. Tenslotte 
wordt een mysterieus object zichtbaar dat ogen-
schijnlijk zweeft in de holle ruimte: zacht, donker, 
hoogglanzend en rond van vorm (het nieuwe, verbor-
gene).242 Onzichtbaar voor de kijker rust deze ronde 
vorm op de hoekpunten van de vier elementen. Het 
is een uitnodiging aan de kijker om te onderzoeken 
hoe dit kan, om te filosoferen over het mysterie. 
Alles bij elkaar vormt het totaalbeeld: de ruimte die 
het beeld fysiek inneemt en de ruimte die het beeld 
vormt (context, geheel). Rest de vraag welke relatie 
de beschouwer aangaat met het beeld (Ik in relatie 
tot het kunstwerk) en wat het de beschouwer doet. 
Wanneer u met het beeld Inter-Esse speelt in uw vrije 
geest, hoe ervaart u dan het totaalbeeld?

Het beeld Inter-Esse verbeeldt voor mij diverse 
tussenruimten. Het echte beeld zijn de diverse 
non-materiële tussenruimten die worden gevormd, 
begrensd en beschermd door het materiaal 
( materie).243 Het spelen met de grootte van de bin-
nenruimten en tussenruimten, door iedere keer de 
tussenruimten groter of kleiner te maken, geeft bij 
iedere nieuwe constructie weer een andere beteke-
nis. “Wanneer ze [de blokken met portretten, CvdL] 
dichter bij elkaar staan, lijkt het net alsof er tussen hen 
een geheim is. Wanneer ze verder uit elkaar staan is 
het voor iedereen meer toegankelijk,” geeft iemand 
mij als reactie.

Van der Linden.indb   299 27-Sep-17   15:26:40



In het handelen toont zich wijsheid

300

Hoe helpt de beeldtaal van Inter-Esse mij met 
het beantwoorden van de onderzoeksvraag? Voor 
mij is zichtbaar dat de vrije tussenruimten of 
 speelruimten – waarover al veel gezegd en geschre-
ven is – pas gevormd kan worden door enige mate 
van begrenzing. Deze vrije ruimte wordt in het beeld 
symbolisch geduid met een kwetsbare ronde bin-
nenruimte, gevormd en beschermd door materie. 
Een nieuw inzicht is dat de ruimten tussen de ele-
menten (het kruis) nodig is voor de verbindingen 
en flow tussen binnen en buiten. Dit zijn ook speel-
ruimten, waar ideeën kunnen stromen en kruisbe-
stuiving speelt; de holes waarnaar Gergen (2009) 
verwijst. Dit kruis is kwetsbaar – in een beeld zijn 
randen altijd kwetsbaar – en essentieel. Deze speel-
ruimten geven letterlijk en figuurlijk lucht en leven 
aan het beeld. De  essentie van het beeld is de lege 

ruimte, dat symbool staat voor het niet zichtbare, 
verborgene, kwetsbare en mysterieuze. De essentie 
is dus leegte of non-materie. Het is de ruimte tussen 
de neuzen (zie Vignet 1). Dit is een radicaal omden-
ken, want meestal is de materie de essentie van een 
beeld. Bij Inter-Esse is de leegte juist de ruimte waar 
iets nieuws, magisch of een dansende ster kan ont-
staan. Het beeld is echter pas compleet samen met 
de ruimte waar het in staat: beeld en ruimte om het 
beeld vormen dus een geheel. Dit geheel is pas weer 
een eenheid in relatie met de beschouwer. Iedere 
nieuwe context en beschouwer creëert weer nieuwe, 
spannende relaties met het beeld. Samen vormen 
ze een tijdelijk geheel en een unieke ervaring. De 
muziek gaat door, wanneer je durft te spelen in en 
met de diverse tussenruimten, en met het nieuwe 
dat hierin kan ontstaan.
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Kunstwerken

Serie kunstwerken over tussenruimten van Caroline van der Linden 

Beeld Titel Jaar Omschrijving Hoofdstuk

Inter-Esse 2012 Belgisch hardsteen. H26cm x B37cm x D37cm. Kaft

Containment 2009 Belgisch hardsteen H26cm x B50cm x D35cm. 1

Geloven 2010 Carrara Marmer. H40cm x B20cm x D12cm. 2

Heimelijke Inter-Esse 2010 Anröchter Grünstein. H55cm x B30cm x D43cm. 3

Verborgen Verbinding 2011 Euville, Belgisch hardsteen. H50cm x B24cm x D24cm. 4

Oerdrup 2012 Anröchter Grünstein. H65cm x B40cm x D25cm. 5

Fragiele Inter-Esse 2012 Albast. H27cm x B35cm x D35cm. 6

Extra-Esse 2014 Belgisch hardsteen, albast. H50cm x B52cm x D15cm. 7

Bron: www.carolinevanderlinden.nl/verbeelden.
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Serie kunstwerken uit de YF collectie, sommigen in ruimte Leidschendam

Kunst Titel Jaar Kunstenaar Omschrijving Hoofdstuk

The F-line and other 
demons

1996 Erik Adriaan 
van der Grijn

Olieverf op linnen, abstract expressionisme; 
300 x 425 cm.

Kaft

Het Geometrisch 
landschap

Z.J. Jan Loman Papier, acryl, gemengde techniek; 
geometrisch abstract; 30 x 40 cm per werk.

1

981 2000 Daniela Presta Olieverf op linnen; abstract expressionisme; 
120 x 100 cm.

2

Z.T., Z.T. 1965 Jaap Egmond Hout, karton en papier; geometrische 
abstractie; 100 x 100 x 5 cm.

3

The Tenth Day (2) 1994 Erik Adriaan 
van der Grijn

Olieverf op linnen; abstract expressionisme; 
150 x 150 cm; een van drie werken. 

4

May 1954 1954 Ernest Briggs Olieverf op linnen; abstract expressionisme; 
224 x 174 cm. 

5

Thirteen dialogue 1974 William 
Manning

Olieverf op linnendoek; abstract 
expressionisme; 120 x 120 cm. 

6

Torso van een jong 
meisje

1987 Eja Siepman 
van den Berg

Brons; abstractie in de figuratie; H60 x B30 
x D15 cm.

7

Bron: www.yellow-fellow.com.
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Serie Cross-overevenementen YF Leidschendam

Foto Titel Jaar Fotograaf Omschrijving evenement Hoofdstuk

z.t. 2013 Theo 
Molenaar*

Bezoeker tijdens expositie van Jaap 
Egmond.

Kaft

z.t. 2010 Caroline van 
der Linden

Portret Errit van der Velde met ‘Ik en Jij’ van 
Martin Buber.

1

z.t. 2012 Theo 
Molenaar

Veilingmoment tijdens cross-over 
bijeenkomst ‘In de Veiling nemen’.

2

z.t. 2012 Theo 
Molenaar

Workshop ‘Veranderen binnen de regels’ van 
kunstenaar Ger de Joode. 

3

z.t. 2013 Caroline van 
der Linden

Muziekuitvoering Dudok kwartet tijdens 
expositie Manning/Pennock.

4

z.t. 2013 Caroline van 
der Linden

To-do lijst om gedachtegoed YF over te 
brengen tijdens collectieve strategiesessie.

5

z.t. 2011 Caroline van 
der Linden

Eerste aftastende overleggen YF in 
Leidschendam. 

6

z.t. 2013 Theo 
Molenaar

Opening van expositie Manning/Pennock 
met nieuw publiek.

7

* Theo Molenaar is als professionele (reis)fotograaf betrokken bij YF Leidschendam. Zie ook: www.theomolenaar.nl/galleries/YFL.
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Figuren en tabellen

Figuren

Nr Titel Hoofdstuk

1 S-curve van YF (2011-2014) afgezet tegen generieke S-curve (Robertson, 2003) 2

2 Missie van YF (Bron: Business plan YF Leidschendam, april 2012) 2

3 17 Vignetten van casus YF in de tijd uitgezet (2011-2014) 2

4 Uitgangssituatie YF Leidschendam (begin 2012) 2

5 Meervoudige rollen participatieve onderzoeker 3

6 Drie driften van Schiller (1795/2009), door auteur samengevat 4

7 Museale werkplaats met scheppende geesten, vrij naar Van der Velde (2011) met als illustratie Vierkanten in 
perspectief (De Joode, 1997) 

4

8 Vier rollen en vijf archetypen van een kunstonderneming, vrij naar De Monthoux (2004, p. 79, p. 354) 4

9 Organiseren van schwung in YF museale werkplaats, vrij naar Van der Velde (2011) met als illustraties 
Vierkanten in perspectief (De Joode, 1997), 981 (Presta, 2000), Inter-Esse (Van der Linden, 2011)

4

10 Culturele esthetiek, vrij naar Schiller, Van der Velde en De Monthoux 4

11 Esthetisch Leiderschap, vrij naar De Monthoux et al. (2007, p. 266-269) 5

12 (Over)levende kunstwerelden, vrij naar Becker (2008, p. 131-132)

13 Commerciële esthetiek, vrij naar De Monthoux et al. (2007) en Becker (2008) 5

14 Relationele esthetiek, vrij naar De Monthoux (2013) 6

15 Autonoom en relationeel mensbeeld, vrij naar Gergen (2009) 6

16 Van destructief naar constructief verschil met een vierde partij, vrij naar Van Dongen et al. (1996) 6

17 Configuratie-analyse YF 2011-2014 6

18 Schwung organiseren: door van een cirkel een vierkant te maken? 7

19 Relaties en spanningen tussen de drie esthetische perspectieven 7

20 Dynamieken en diverse tussen- of speelruimten tussen de drie esthetische perspectieven 7

21 Containen van spannende dynamieken, spel en dialoog in esthetisch speelveld 7
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Nr Titel Hoofdstuk

22 In het handelen toont zich wijsheid, vrij naar Van der Velde (2010, 2011) 7

23 Configuratie-analyse YF 2011 Bijlage 4

24 Configuratie-analyse YF 2012 Bijlage 4

25 Configuratie-analyse YF 2013 Bijlage 4

26 Configuratie-analyse YF 2014 Bijlage 4

27 Containing the Aesthetic Playing Field Summary

Tabellen

Nr Titel Hoofdstuk

1 Betrokken personen vanuit de denktank (Woudrichem) 2

2 Betrokken personen vanuit de locatie c.q. doetank (Leidschendam) 2

3 Gremia YF 2

4 Overzicht Vignetten in de casus YF 2

5 Drie fields of flow, samengevat door auteur (Bron: De Monthoux et al., 2007) 5

6 Drie soorten kunstenaars, vrij naar De Monthoux (2012, p. 317) 5

7 Onderscheid visueel en auditief leiderschap (Bron: Koivunen, 2006, p. 94-101) 6

8 Overzicht overleggen YF Denktank Bijlage 3

9 Overige overleggen, gesprekken en bronnen Bijlage 3

10 Overzicht overige overleggen, gesprekken, bronnen Bijlage 3
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Bijlage 1  YF Ruimte voor kruisbestuivingen 
tussen kunst en samenleving

voor en zich binden aan de gedachtewereld. Het business 
concept is gebaseerd op de collectie abstracte kunst die 
als “grondstof” en als “gereedschap” functioneert voor de 
ontwikkeling van de organisatie in een proces van experi-
menteren, reflecteren, collectioneren. De experimenten zijn 
gericht op het doen ervaren dat de werkelijkheid anders 
kan zijn dan tot nu toe aangenomen werd en dat er uit die 
flexibiliteit nieuwe dingen kunnen ontstaan, zoals betere 
verhoudingen en schoonheid in organisaties. In het experi-
ment wordt ruimte gecreëerd voor dialoog en ontmoeting, 
de basiselementen voor “avonturen van de geest”. In wissel-
werking met publiek en organisaties/ bedrijven en door de 
reflectie groeien de experimenten uit tot “producten” in de 
zin van programma’s. Er zijn programma’s voor:
Wetenschappers, waarin wetenschap en kunst als wederke-
rige inspiratiebronnen bekeken worden.
Bestuurders en ondernemers, kunst als stimulans tot innova-
tief en esthetisch leiderschap.
Studenten en leerlingen, waarin verbindingen worden gelegd 
tussen de verschillende vakken en kunst.
Professionals uit kunst en filosofie, die in debatten zich buigen 
over thema’s uit de samenleving.
De nieuwsgierige bezoeker, die tijdens tentoonstellingen, 
muziekuitvoeringen en workshops verleidt wordt mee te 
gaan in nieuw leren kijken, luisteren en werken.
Openheid en transparantie zijn kenmerkend voor de werk-
wijze van YF, een werkwijze die model staat voor een nieuw 
type “training” waarin bedrijven eigentijdser kunnen sturen 
op de dingen die ze voor ogen hebben.
De inspirerende ruimte en de unieke collectie abstracte 
kunst leiden tot een levendige ontmoetingsplek waar ieder-
een wordt uitgenodigd om te komen, zich te verwonderen, 
te praten. Er is een bibliotheek met naslagwerken over 
abstracte kunst. Er is een miniwinkel. Het is een ruimte om 
te werken, of te genieten tussen de kunst, of zomaar een kop 
koffie te drinken. Het is een werkplaats voor de geest: een 
ruimte die ruimte schept voor  vernieuwing.

Stichting YF beheert de verzameling abstracte kunst van de 
verzamelaar JV. Een denktank, bestaande uit wetenschap-
pers, organisatie- deskundigen en kunstenaars, heeft zich 
de afgelopen jaren afgevraagd wat de maatschappelijke 
functie van de collectie kan zijn en onderzoek gedaan naar 
de relatie tussen het succes van JV als ondernemer en zijn 
manier van omgaan met kunst. Het geheel van resultaten 
van de denktank in experimenten, exposities en boekpubli-
caties kan gezien worden als een gezamenlijk kunstwerk 
ofwel de gedachtewereld van YF.
De kern van deze gedachtewereld is dat iemand door “kij-
ken” naar abstracte kunst en er met anderen over in gesprek 
te gaan, anders kan leren “zien”. Dit proces brengt ver-
nieuwde inzichten en vrij denken tot stand, waardoor hij/
zij creatiever in de eigen situatie zal kunnen handelen. 
Kennisdeling (cross-over) tussen kunst en andere disciplines 
is een sleutel die leidt tot nieuwe verbeelding en daarmee 
tot creativiteit in organisaties en vernieuwing in de samen-
leving. Uitgangspunt is onze overtuiging dat mensen elkaar 
willen “ontmoeten” en verbindingen kunnen leggen om 
samen op weg te gaan in de veranderende wereld. Door 
mensen actief bij “ kijken naar kunst” te betrekken, ontstijgt 
kunst haar museale functie en wordt zodoende “gereed-
schap”. YF plaatst daarmee de verzameling van JV midden 
in het krachtenveld van het maatschappelijk leven.
YF is sinds mei 2012 gevestigd in de voormalige Opifexkerk 
te Leidschendam-Voorburg en brengt daar deze gedachte-
wereld in praktijk. In deze inspirerende ruimten worden per 
jaar drie à vier exposities gerealiseerd, van zowel abstracte 
kunst uit de collectie van JV als werk van niet in de collectie 
opgenomen kunstenaars. Onder de noemer “avontuur voor 
de geest” worden rondom de exposities verschillende activi-
teiten georganiseerd. Tijdens de activiteiten worden bezoe-
kers uitgedaagd beschouwer èn deelnemer te zijn.
YF is een culturele onderneming die programma’s en 
activiteiten aanbiedt vanuit het thema “anders leren kij-
ken, vernieuwend leren denken”. De organisatie steunt op 
enthousiaste professionals die zich als vrijwilliger inzetten 
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Bijlage 2  YF als cross-overcentrum en 
avontuur voor de geest

YF is een culturele onderneming waarin kruis bestuivingen 
plaatsvinden tussen abstracte kunst, wetenschap, onder-
wijs, bedrijfsleven en samen leving. Het doel van YF is het 
realiseren van een levendige ontmoetingsplek, een doe-, 
denk-, & werkplek waar de kunsten en kunstenaars, weten-
schappers, onderwijs, en het management van het bedrijfs-
leven elkaar treffen om door middel van programma’s te 
ondernemen, te doen, te ondergaan of samen te werken. 
Het centrale thema is anders leren kijken en leren denken 
vanuit de idee dat het leggen van verbindingen tussen kunst, 
wetenschap, onderwijs en samenleving een sleutels kan zijn 
tot het stimuleren van de verbeelding en daarmee vernieu-
wing in de samenleving en het bedrijfsleven. In de projecten 
met en tussen kunst, die te typeren zijn als een avontuur voor 
de geest worden voor verschillende doelgroepen cross-over-
programma’s aangereikt waarmee vastgeroeste (traditio-
nele) zienswijzen opengebroken kunnen worden.

1. Programmá s voor wetenschappers waarin kunst dient 
als inspiratiebron voor wetenschappelijke ideeën of 
omgekeerd, zoals bij de overeenkomsten van de geom-
etrisch abstracte kunst en de wiskunde, maar ook van 
toepassing op filosofie en architectuur.

2. Activiteiten met kunst als gereedschap, als manier om 
onderzoekend en vernieuwend te leren kijken naar 
bedrijfssituaties en zo innovatief leiderschap te stimule-
ren voor ondernemers en managers.

3. Onderwijsprogrammá s voor lager- en voortgezet 
onderwijs waarin verbindingen gelegd worden tussen 
verschillende leergebieden en kunst om creativiteit te 
ondersteunen.

4. Tentoonstellingen en activiteiten daaromheen voor een 
breed publiek met nieuwe methoden om vanuit kunst 
nieuw te leren kijken naar de samenleving.

De collectie abstracte kunst van YF van de verzamelaar JV, 
bestaande uit ruim 600 werken van ruim 45 (inter)nationale 
kunstenaars, vormt de context voor de diverse inhoudelijke 
cross-overprogramma’s.

(Bron: www.yellow-fellow-org/missiestatement)

 
CROSS-OVER CENTRUM

VOOR HET VERSTERKEN VAN DE VERBEELDINGSKRACHT
EEN WERKPLAATS VOOR CREATIVITEIT

KUNST

WETENSCHAPPEN

EDUCATIE

ONDERNEMERSCHAP
& MANAGEMENT

Cross-overprogramma’s 
voor verschillende doelgroepen
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Tabel 8 Overzicht overleggen YF Denktank

Datum Betrokkenen Toelichting Duur* Transcript Vignet

28 januari 2011 Jan, Menna, Errit, 
Joop, Ger, Caroline

Deze keer locatie Amsterdam (bij Caroline), 
introductie van haar beelden; introductie 
onderzoek en opnames

150 min ja 4

25 februari 2011 Jan, Menna, Errit, 
Piet, Frans, Jaap, 
Caroline

Herhaling introductie onderzoek en opnames 130 min ja 4

25 maart 2011 Jan, Menna, Jaap, 
Joop, Caroline

Wederom introductie onderzoek. Afstemming 
over Cultureel Hoofdstad en Strijp S als 
mogelijke locatie YF. Caroline vertelt over 
contact met Tsoar en locatie Leidschendam. 

147 min ja 4

29 april 2011 Jan, Menna, Errit, 
Piet, Joop, Ger, 
Frans, Caroline

Guido en collega zijn bij de YF borrel aanwezig 
voor kennismaking; daarna overleg als vanouds. 
Over chaos en zelfsturing.

73 min ja

1 juli 2011 Jan, Menna, Errit, 
Ger, Caroline

Overleg over de voortgang, tevens over 
Culturele Hoofdstad Eindhoven, Strijp S en 
Leidschendam

120 min -

26 augustus 2011 Jan, Menna, Errit 
(gedeeltelijk), 
Joop, Jaap, Frans, 
Caroline

Menna ziek. Gesprekken met Tsoar lopen 
moeizaam. Andere opties open houden. 
Introductie jonge denktank (met Chantal.

124 min ja

27 januari 2012 Jan, Menna, Joop, 
Ger, Frans, Caroline

Voortgang nieuwe website, locatie Strijp en 
locatie Leidschendam. Beslissing om parochie 
aantrekkelijk aanbod te doen. 

152 min ja 6

24 februari 2012 Jan, Menna, Piet, 
Jaap, Frans, 
Caroline

Champagne staat klaar: contract is rond 
voor twee jaar. Overleg vol met schwung en 
mogelijkheden

130 min ja 6

25 mei 2012 Jan, Menna, Jaap, 
Joop, Ger, Caroline 
(via skype)

Caroline via skype aanwezig (ziek thuis). 
Evaluatie van de Preview in Leidschendam 
(waarden, geld, cross-over) Dialoog met rare 
sprongen, veel herhaling, onaffe zinnen

115 min ja

31 mei 2012 Jan, Menna, Joop, 
Jaap, Caroline (via 
skype)

Extra bijeenkomst op verzoek Jan om te 
brainstormen over binnenhalen grote bedrijven. 
Denktank ingezet als adviesraad.

20 min ja 10
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Datum Betrokkenen Toelichting Duur* Transcript Vignet

6 juli 2012 Jan, Errit, Piet, 
Jaap, Joop, Ger, 
Caroline
(Menna afwezig)

Jan en Caroline komen rechtstreeks uit 
overleg YF Leidschendam. Evalueren eerste YF 
experimenten Breng&haal, Veiling, Genesis 2. 
Jan zoekt aansluiting bij Cultureel Hoofdstad.

80 min ja 7, 10

28 september 2012 Jan, Menna, Errit, 
Piet, Joop, Frans, 
Ger, Caroline

Inclusief vooroverleg Jan, Menna en Caroline 
over moeizame processen Leidschendam. 
Brainstorm over mogelijke cross-overs bij 
expositie Van der Grijn. Extra overleg nodig.

123 min ja 7, 11

11 oktober 2012 Jan, Menna, Joop, 
Jaap, Ger, Caroline

Extra bijeenkomst om te komen tot cross-
overevenement. Uiteindelijk concept Toen & Nu 
ontwikkeld. Vrij snel zegt kunstenaar van der 
Grijn neen tegen voorstel van YF.

103 min ja 11

30 november 2012 Jan, Menna, 
Ger, Piet, Frans, 
Caroline; 
kunstenaar (deel) 

Bespreken tekort aan publiek en inkomsten 
YF Leidschendam. Kennismaking met externe 
kunstenaar voor solo tentoonstelling; zowel 
figuratief als abstract werk.

180 min ja
(deel)

14

25 januari 2013 Jan, Menna, Piet, 
Ger, Frans, Caroline
(Joop, Errit ziek)

Jan heeft haast. Vertelt samen met Menna zijn 
plan In bedrijfsvoering en uitnodiging aan 19 
grote bedrijven. Dialoog over kunstenaar-schap, 
contracteren en interactie met publiek.

110 min ja

29 maart 2013 Jan, Menna, Ger, 
Joop, Frans, 
Caroline

Reflecteren op geslaagde bedrijfs-cross-over 
evenementen (bijna 100% YF). Onderzoeken 
waarom dit bedrijf niet meer wil met YF. YF als 
eenmalige roze katalysator.

120 min - 8

26 april 2013 Jan, Menna, Jaap, 
Piet, Caroline

Veel onderwerpen, zoals vertrek van de 
penningmeester Leidschendam, inrichting 
expositie externe kunstenaar, leiderschap, 
autonomie en verbinding.

78 min ja 15

31 mei 2013 Jan, Joop, Piet, Ger, 
Frans, Caroline

Evaluatie van de collectieve strategiesessie. 
Over benodigde leiderschap. Spanning tussen 
Joop en Caroline. Moeite met zelfreflectie.

127 min ja 15

28 juni 2013 Jan, Menna, Frans, 
Caroline

Mooie dialoog (participatief onderzoek) over: 
wanneer is YF geslaagd? Met welk kunstwerk 
als visitekaartje gaan we op acquisitie?

75 min ja 8

27 september 2013 Jan, Menna, Piet, 
Frans, Caroline

Rustige bijeenkomst. Veel gesproken over 
inspiratie. Tevreden teruggekeken op Ikebana 
festival in combinatie met Haagse Synthese. Rol 
van het bestuur komt aan de orde.

110 min ja 9

20 december 2013 Jan, Jaap, Ger, 
Frans, Caroline 
(Menna ziek)

Over de voortgang van YF. In Leidschendam is 
geconstateerd dat het geld op is. De vraag is nu: 
of en hoe verder. Jan heeft een plan. Zijn vraag 
is: doe je mee of niet?

100 min ja 16

* Duur in minuten.
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Tabel 9 Overige overleggen, gesprekken en bronnen

Datum Betrokkenen Toelichting Duur Transcript Vignet

15 april 2011 Jan, Menna, 
Laurens, Guido, 
Caroline

Een eerste kennismaking met de ruimte en met 
elkaar. Vooral onder de indruk van het glas-in-
lood lichtspel op de muren en de potentie van 
de ruimte.

90 min -

17 juni 2011 Jan, Menna, Errit, 
pianist, Laurens, 
Guido, Caroline 

Tweede kennismaking met betrokkenen en 
bezoek locatie Leidschendam. Tussendoor 
spelen Errit en een vriend op het orgel om de 
muzikaliteit van de ruimte te testen. 

120 min ja

4 november 2011 Jan, Menna, 
Caroline, Guido, 
Laurens

Een ‘waar staan we nu met elkaar’ gesprek met 
betrokken van denktank en lokatie. Eerst stroef 
en vervolgens onderzoekend, creatief. 

177 min (deel)

16 december 2011 Menna, Joop, Ger, 
Caroline;
Guido (deel), 
Laurens en Ron

Nader kennismaken bij Caroline in Amsterdam. 
Nog geen contract, er is nog een kaper op de 
kust. Toelichten YF gedachtegoed en cross-
overinstituut. 

180 min ja

17 februari 2012 Jan, Menna, Guido, 
Joop, Caroline
(kantoor Menna)

Guido bericht dat parochie accoord gaat. 
Iedereen blij. Contract en condities opstellen. 
Afspraken maken voor stichting (ANBI), bestuur, 
inrichting, opening. Champagne.

90 min ja 6

14 juli 2012 Jan, Menna, 
Laurens, Ron, 
Martin, Caroline

Allerlei praktische zaken worden besproken. 
Kort alvast vooruitblikken op de opening met 
Van der Grijn in september.

90 min notities

17 augustus 2012 Jan, Menna, Ron, 
Martin, Guido, 
Caroline

Opstarten na de zomervakantie. Jan leidt, 
Menna licht stand van zaken toe. Guido vertelt 
over relatie met parochie toe. Veel praktische 
zaken aan bod.

98 min ja

31 augustus 2012 Jan, Menna, Martin, 
Guido, Ron, Caroline

Jan vertelt nogmaals over belang van 
aansluiten bij Culturele Hoofdstad. Druk op 
deadlines verhoogt spanningen. Geen goed 
gesprek over het bedrijfsdocument van Jan. 
Na afloop samen biechthokjes leeghalen. 

56 min ja

5 september 2012 Jan, Menna, Guido, 
Ron, Sophie, Martin, 
Caroline

Relatief kort overleg: er is nog veel te doen. 
Geen duidelijke besluitvorming en luisteren 
naar elkaar. Iedereen is moe van al het werk 
voor opening (Van der Grijn). Los zand. 

55 min ja

23 november 2012 Jan, Menna, Guido 
(deel), Ron, Martin, 
Caroline

Kort overleg. Praktische zaken.Gedoe over 
het pand, de verwarming en het warm krijgen 
van de ruimten. Guido geeft radiatorenles. 
Reflecteren over de gemeente als klant en een 
YF sessie met een architectenbureau. 

90 min notities
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Datum Betrokkenen Toelichting Duur Transcript Vignet

1 februari 2013 Jan, Menna, 
Laurens, Guido, 
Martin, Sophie, Ron, 
Caroline

Een erop of eronder gesprek, met veel 
spanningen. Laurens stopt met YF. Gebrek 
aan vertrouwen, plezier maken, financieen, 
voortgang, schwung.

180 min ja 12, 15

15 februari 2013 Jan, Menna, Guido, 
Martin, Sophie, Ron, 
Caroline

Overleg over allerlei praktische zaken 
onder leiding van Menna: stakke planning, 
beslissingen nemen, en direct alles vastleggen 
in de computer

120 min ja 15

17 mei 2013 Jan, Menna, Jaap, 
Joop, Ger, Caroline, 
Chantal,
En Ron, Sophie, 
Emiel, Guido, 
Martin, 

Collectieve strategiesessie in Leidschendam. 
Na uitgebreid voorbereiding aftastend overleg 
over toekomst, identiteit van YF, onderlinge 
samenwerking. Twee lange lijsten met inhoud 
en proces verbeterpunten.

250 min ja 13

14 december 2013 Jan, Guido, Emiel 
(deel), Ron, Sophie, 
Caroline; (Martin, 
Menna ziek)

Guido vertelt verhaal van missende beelden. 
Afscheid van Sophie. Emiel zegt dat reserves 
van YF op zijn voor 2014. Verdriet en lachen 
door elkaar. Emiel en Guido gaan parochie 
informeren dat YF geen huur meer betaalt. 

120 min ja 16

6 juni 2014 Jan, Menna, Emiel, 
Guido, Caroline, 
Ron, Ger

Bestuursoverleg (bestuur en betrokkenen.) 
Belangrijkste beslissing: stoppen met YF 
Leidschendam einde 2014 (tenzij wonder). 
Alle activiteiten nu alleen op eigen risico en 
rekening. Reflectierondje over wat een ieder 
heeft geleerd van avontuur YF.

140 min ja
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Tabel 10 Overzicht overige overleggen, gesprekken, bronnen

Datum Betrokkenen Toelichting Duur Transcript Vignet

6 juli 2011 Collega Guido 
(Tsoar), Ger, Menna, 
Caroline

Kennismaking met collega van Guido (van Tsoar 
project) in Leiden. Onderzoeken mogelijkheden 
tot samenwerken in locatie Leidschendam

75 min ja

8 december 2011 Menna, Ger, Caroline Overleg in atelier van Ger. Over en weer 
gesprek over de vragen: Waarom zou YF de 
ruimte in Leidschendam willen? Wat te doen? 
Hoe met elkaar samen te werken?

90 min ja
(deel)

18 mei 2012 Ron en Caroline Reflectiegesprek in de tuin in Leidschendam: 
hoe hebben Ron en Caroline de Preview 
ervaren? Onder indruk van de bijdrage van Errit 
bij de opening

30 min ja

29 juni 2012 Menna en Caroline Reflectiegesprek in de tuin in Leidschendam. 
Hoe kijkt Menna terug naar de Preview? Wat 
zijn haar schwung momenten? Waar loopt het 
stroef? Komen talenten tot zijn recht?

34 min ja

29 juni 2012 Jan en Caroline Reflectiegesprek in de tuin in Leidschendam. 
Over succesvolle Preview, belang abstracte 
kunst voor jongeren, collectieve gedragenheid 
goede samenwerking in Leidschendam.

31 min ja

31 augustus 2012 Ger en Caroline Reflectiegesprek in de tuin in Leidschendam, 
lekker in de zon, lome sfeer. Vooraf een YF 
doetank bijeenkomst. Ger ziet zichzelf als 
autonome en artistieke brugfunctie

39 min ja

29 december 2011 Menna en Caroline Gesprek over YF, cross-overen, ondernemen 
en verzilveren.Rol van Menna in YF, rol van 
Caroline als participatieve onderzoeker in het 
YF proces.

60 min ja

4 januari 2013 Menna en Caroline
(telefonisch)

Bijpraten van Caroline over laatste 
ontwikkelingen. Brainstorm over nieuw 
experimententeam, naast denk- en doetank, 
kaders voor kunstenaars, exposities en cross-
over evenementen.

65 min ja

1 februari 2013 Lokale ex-politica, 
Guido, Jan, Caroline

Gast is een pure netwerken, bereid om haar 
netwerk voor YF open te stellen. Veel mogelijke 
acties voorgesteld. 

48 min ja

1 maart 2013 Menna en Caroline
(telefonisch)

Gesprek over het verloop van de solo expositie 
met externe kunstenaar en de onvrede van 
Menna over de diverse processen. (geen tape, 
wel een verslag)

20 min verslag 14
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Datum Betrokkenen Toelichting Duur Transcript Vignet

3 april 2013 Chantal en Caroline
(telefonisch)

Ter voorbereiding op collectieve strategiedag
(geen tape, wel een verslag)

56 min ja 13

3 april 2013 Ger en Caroline
(telefonisch)

Ter voorbereiding op collectieve strategiedag
(geen tape, wel een verslag)

45 min verslag 13

5 april 2013 Joop en Caroline
(telefonisch)

Ter voorbereiding op collectieve strategiedag
(geen tape, wel een verslag)

49 min verslag 13

6 april 2013 Jaap en Caroline
(telefonisch)

Ter voorbereiding op collectieve strategiedag 58 min ja 13

6 april 2013 Sophie en Caroline 
(telefonisch)

Ter voorbereiding op collectieve strategiedag 32 min ja 13

8 april 2013 Jan en Caroline
(telefonisch)

Ter voorbereiding op collectieve strategiedag 74 min ja 13

8 april 2013 Menna en Caroline
(telefonisch)

Ter voorbereiding op collectieve strategiedag 65 min ja 13

16 april 2013 Guido en Caroline
(telefonisch)

Ter voorbereiding op collectieve strategiedag 63 min ja 13

22 april 2013 Ron en Caroline
(telefonisch)

Ter voorbereiding op collectieve strategiedag 36 min ja 13

26 april 2013 Martin en Caroline
(telefonisch)

Ter voorbereiding op collectieve strategiedag 45 min ja 13

28 mei 2014 Ger en Caroline Gesprek over hoe nu verder met YF, nu YF 
Leidschendam stopt. Hoe verder met de 
denktank. Hoe zou YF als echte artistieke, 
esthetische organisatie eruit zien.

150 min neen

20 mei 2014 Frans en Caroline
(bij Frans thuis)

Gesprek over hoe het verder is gegaan sinds 
Frans is opgestapt uit de denktank (december 
2013). Reflecteren op de ontwikkeling van YF 
als kunstonderneming.

150 min ja 16

30 mei 2014 Guido en Caroline 
(telefonisch)

Reflectiegesprek over YF Leidschendam. Hoe 
heeft YF zich ontwikkelt als kunstonderneming? 
Wat gaat goed, wat kan beter? Is er een 
tussenweg? Wanneer was er schwung?

120 min deel 17

15 oktober 2014 Menna en Caroline Reflectiegesprek over ontwikkeling van YF als 
kunstonderneming? Wat gaat goed, wat kan 
beter? Wanneer was er schwung? Onderzoe-
ken Art Firm-model (De Monthoux, 2004) en YF. 
Wie is nu de kunstenaar bij YF?

165 min ja 9, 14, 
17
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Datum Betrokkenen Toelichting Duur Transcript Vignet

23 december 2014 Jan en Caroline Reflectiegesprek over YF Leidschendam in 
Woudrichem. Hoe heeft YF zich ontwikkelt als 
kunstonderneming? Wanneer was er schwung? 
Wanneer niet. Jan mist financiele rol in Art 
Firm-model (De Monthoux, 2004). Hij is al weer 
verder, voorbij YF Leidschendam. 

80 min ja 17

31 juli 2015 Menna en Caroline Reflectiegesprek over de gang van zaken bij 
YF en de rollen van Caroline (onderzoeker, 
bestuurder, participant). 

120 min deel 5

Overige bronnen en data
– Website van YF (Bron: www.yellow-fellow.com)
– Blogs van auteur op de website van YF (Bron: www.Yellow-fellow.com/blogs/theorie&praktijk)
– Mail uitwisselingen tussen auteur en betrokkenen YF
– Verslaglegging cross-overbijeenkomsten (zoals 4 april 2013)
– Dagboek, notities en herinneringen auteur
– Beeldmateriaal (foto’s evenementen, bijeenkomsten, overleggen)
– Documenten YF.

De overzichten van tabel 8, 9 en 10 bevatten alleen die overleggen waar onderzoeker aanwezig is geweest en waarvan opnames 
c.q. transcripten en/of verslagen zijn gemaakt.
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Bijlage 4  Configuratieanalyse gedetailleerd 
(2011, 2012, 2013, 2014)

YF
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Bestuur
YF in

Leidschendam

YF
doetank

Q1 - 2011 Q2 - 2011 Q3 - 2011 Q4 - 2011

Jan

Menna

YF

Jan Menna
Jaap Errit

Ger
Frans Piet

Joop Caroline

(Vignet 4)

Caroline
Guido

Jan Menna

Ger, Errit,

Caroline

Laurens, Guido

Jan Menna
Jaap Errit

Ger
Frans Piet

Joop Caroline

Jan,
Menna

YF

Jan, Menna,
Caroline

Laurens, Guido

Hecht
team

Tussen-
team

Los
zand

Figuur 23 Configuratie-analyse YF 2011
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YF
denktank

Bestuur
YF in

Leidschendam

YF
doetank

Q1 - 2012 Q2 - 2012 Q3 - 2012 Q4 - 2012

(Vignet 6) (Vignet 10)

(Vignet 7)

(Vignet 11) (Vignet 14)

Jan
Menna,

YF

Jan, Menna,
Caroline, Ger
Frans, Piet,
Joop, Errit

Jan, Menna,
Caroline, Ger
Jaap, Frans,
Joop, Piet,

Errit

Jan,
Menna

YF

Jan, Menna,
Caroline, Ger,
Jaap, Frans,

Piet
(Joop, Errit)

Jan,
Menna

YF

Jan,
Menna,
Caroline

Jan, Laurens,
Menna

Guido, Caroline

Laurens,
Menna,

Jan, Guido,
Caroline,

Ron, Sophie Ger,
Joop

Laurens, Menna,
Jan, Guido,

Ron, Sophie,
Martin,

Caroline,

Laurens,
Guido

Menna,
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Chantal

Jan,
Menna

Laurens,
Guido

Sophie,
Ron,

Martin
Ger,
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Hecht
team

Tussen-
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Los
zand

Figuur 24 Configuratie-analyse YF 2012
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YF in 
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(Vignet 14)
(Vignet 15) (Vignet 16)

(Vignet 2)
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Jan, Menna, 
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YF 
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Jan, 
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(Menna)
Caroline
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(Vignet 12) (Vignet 8) (Vignet 13) (Vignet 16) (Vignet 9)

Hecht
team

Tussen-
team

Los
zand

Figuur 25 Configuratie-analyse YF 2013
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YF
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Bestuur
YF in

Leidschendam

YF
doetank

Frans,

Caroline,

Jan
Menna

Emiel
Guido

Caroline

Jan
Menna

  (derden)

Jan, Emiel,
Guido, Ron,
Caroline, Ger

Q1 - 2014 Q2 - 2014 Q3 - 2014 Q4 - 2014

(Vignet 17) (Vignet 5)

Jan,
Jaap, Ger,

Joop (Menna)
derden

Jan,
Jaap, Ger,
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Jan,
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YF
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(Menna), Guido,

Caroline
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Emiel, Guido

Caroline (Menna),
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Los
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Figuur 26 Configuratie-analyse YF 2014
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Bijlage 5  Samenvattend vergelijk van de 
drie esthetische perspectieven

Culturele esthetiek Commerciële esthetiek Relationele esthetiek

Wat Stimuleren van de esthetische, 
culturele en waarden gedreven 
ontwikkeling van mens en 
samenleving.

Bevorderen van constructieve en 
productieve harmonie tussen drie 
domeinen (esthetisch, management, 
beheer) in een (kunst) onderneming

Faciliteren van constructieve 
artistieke en sociale constructies die 
leiden tot beter samenwerken en 
ontwikkelen van alle betrokkenen en 
context.

Waarom Compleet, echt mens mogen 
zijn; verdraagzame, harmonieuze 
samenleving 

Constructieve harmonie van 
domeinen, en van netwerken, draagt 
bij aan duurzaam en innovatief (over)
leven als onderneming

Constructief en co-creatief 
samenleven en ontwikkelen vanuit 
relaties, meervoudigheid en 
verschillen. 

Hoe Al spelenderwijs, los van beelden 
en fixaties, in een vrije speelruimte 
onderzoeken en scheppen van 
nieuwe mogelijkheden, met kunst 
als gereedschap 

Esthetisch leiderschap ontwikkelt 
liefdevol spannende dyades in 
dynamische triades, vanuit een eigen 
belang en conventies samenwerken 
aan het grote geheel; zorgen voor 
reputatie, support en smaakmakers

Iedere relatie en ontmoeting is 
een unieke sociale constructie, die 
vraagt om (wijs) kiezen uit oneindig 
handelingsrepertoire; relaties 
produceren overeenkomst en 
verschil, netwerk of los zand

Wie Individu. Bestuurders. Publiek. 
Betrokkenen kunstonderneming.

Betrokkenen van diverse domeinen. 
Alle betrokkenen in een kunstwereld 
(netwerk) 

Alle betrokkenen.

Taal Schwung, creativiteit, spelen, 
speeldrift, speelruimte, vrijheid, 
open, scheppende geesten, 
mogelijkheden, kunst, ideaal, 
harmonie

Belangen, resultaten, organisatie, 
structuur, domeinen, spanning, 
triade, eenheid, fields of flow, 
esthetisch leiderschap, reputatie, 
smaakmakers, (over)leven

Verbinden, participeren, relaties, 
sociale constructies, identiteit, 
context, overeenkomsten, verschil, 
conflict, counterlogica, erosie, team, 
netwerk
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Bijlage 6  Diverse tussen- en speelruimten

Auteur Beschrijving Kenmerkend

Schiller 
(1795/2009)

Speelruimte. Esthetische tussenruimte, derde toestand, lege 
oneindigheid. Speeldrift, vrijheid, schwung, creativiteit. Vrij van 
de twee basisdriften (materie, moraal). In vrijheid en vanuit 
mogelijkheden, kiezen voor één werkelijkheid. Esthetische 
opvoeding of ontwikkeling tot compleet mens. 

Individueel; voorwaarde is enige vorm 
van zelforganiseren. Kunst, esthetiek, 
schoonheid als instrument. Kunstenaar 
als leermeester.

Van Gennep 
(1909/1960)

Liminale fase; pauze tussen twee levensfasen. Overgangs-
rituelen, symbolen, spel, esthetiek, vrijheid, zware fysieke 
beproevingen. Fysiek aparte ruimte (buiten dorp). Opvoeding in 
tradities en vernieuwing. 

In groepsverband. Begeleid door leer-
meester. Esthetiek speelt een rol.

Winnicott (1971) Holding environment. Veilig, liefdevolle ruimte en relatie 
Transitional space. Ruimte tussen moeder en kind. Leren 
verbinden tussen me en not me.

Individueel. In relatie met een veilige 
ander (caretaker).

Gergen (2009) Transformatieve ruimte of transformatieve dialoog. Open, 
polyfonisch, meerstemmig. Delen van emoties en verhalen. 
Co-creatief handelen, vanuit verbinding. Toewerken naar 
gedeelde betekenis en ontwikkeling van nieuwe realiteiten.

Collectief en co-creatief.

Van Dongen et al. 
(1996)

Configuraties. Produceren en omgaan met overeenkomsten, 
verschillen en conflicten. Constructief of destructief waarderen 
van verschillen. Ruimte om te ontstroeven en herstellen van 
meervoudigheid in en tussen mensen.

Collectief gericht. Een vierde partij 
faciliteert vanuit een binnen-buitenpositie 
tot wezenlijk andere context of ruimte. 
Interventies gericht op leren.

De Monthoux 
(2004)

Art Firm, gebaseerd op het kruis van Gadamer.Tussen de vier 
hoekpunten (met rollen of spelers) ontstaat een middenruimte 
voor kunst. Schwung als modus operandi om kunst te laten 
werken. Ruimte tussen worden (becoming, transforming) en zijn 
(being). Esthetisch ondernemen.

Organisatie rondom kunst of kunstenaar. 
Kunst centraal met transformatieve 
kracht. Criticus als leermeester en 
verbinder tussen buiten en binnen. Lichte 
vorm van organiseren door de vier rollen. 

De Monthoux 
et al. (2007)

Dynamische triade, tussen de drie domeinen van organiseren 
(Apollo, Dionysos, Eros).Vrije, gastvrije, veilige ruimte in een 
dualistische organisatie. Fields of flow met schwung, vitaliteit, 
dynamiek, energie. Triadisch handelen: esthetisch oordelen en 
ondernemen.

Organisatie centraal. Eros als triadische 
filosoof, esthetisch leider, dualistische 
go-between, bemiddelaar, mediator, gast, 
aesthetic agent.

Becker (2009) Kunstwereld (Art Worlds). Set van conventies en mogelijkheden. 
Eindeloze ruimte om te creëren. Continu in beweging en fluïde. 
Vernieuwen door uit de bestaande kunstwereld te stappen en 
een nieuwe te beginnen.

Netwerk van betrokkenen, dat bestaat bij 
voldoende support en reputatie.
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Auteur Beschrijving Kenmerkend

Van der Velde 
(2011)

Museale werkplaats, voor met name bestuurders en 
leiders. Open (loszinnig), verdiepende en ontbeeldende 
dialoog. Vrije scheppende geest: creatio ex nihilo uit 
oneindige mogelijkheden. Streeft naar recht (vaardigheid), 
verdraagzaamheid, eenstem- migheid en radicale uniciteit.

Organisatiegericht. Abstracte kunst 
als hulpmiddel voor anders denken en 
gemeenschapsvorming. Talig Meesterlijke 
leermeester. 

Küpers (2011) Transitionele tussenruimte. Belichaamde en emotionele 
dimensies. Co-creatie. Een In-between ruimte.

Organisatiegericht.

YF (2012-2014) Cross-overruimte. Voor exoerimenten, kruisbestuiven en 
relativeren tussen diverse domeinen. Broedplaats scheppende 
geesten. Heldere en uitdagende kaders. Deelnemers verleiden 
oude patronen los te laten en nieuwe te omarmen. Vrijheid, 
spelen, lukraak, anders. Totaalervaring. 

Individueel en groepgericht. Kunst als 
instrument. Zintuiglijk spelen met kunst. 
Kunstenaar-als-organisator.

De Monthoux 
(2013)

Reality of uitwisselingsarena. Publieke ruimte, buitenruimte, 
realiteit als laboratorium, observatorium, reality machine. 
Kunstenaar plaatst het publiek in een visueel plaatje. 
Buitengewone (singular) dingen doen in de samenleving zelf.

Samenleving. Intersubjectiviteit, 
samenzijn. Kunstenaar als relationele 
realiteitscoach.
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1 Amuse, amuse-gueu of amuse-bouche; Frans, letterlijk 
vermaak voor de mond; een klein aperitief hapje om de 
smaakpapillen op gang te brengen; geserveerd als een 
smaakmaker, tussendoortje, of tijdverdrijf. (Bron: www.
encyclo.nl/begrip/amuse)

2 Cross-over verwijst naar een mengeling van verschil-
lende stijlen in kunstvormen als dans, muziek, roman, 
et cetera. Bijvoorbeeld bij beeldende kunst gaat het over 
het samenvloeien van beeldhouwkunst, schilderkunst 
en architectuur. Ook wel geduid als kruisbestuiving. 
(Bron: www.betekenis-definitie.nl/cross-over)

3 Aistethis (Grieks) betekent zintuigelijk waarnemen van 
het schone; Baumgarten (1714-1762) heeft als eerste de 
term esthetiek geïntroduceerd als de leer van het schone 
in de natuur en in de kunst. Aesthetica  betekent oor-
spronkelijk gevoelkunde of de wetenschap van gevoe-
lens en gewaarwordingen. Het begrip is ontleend aan 
het Neolatijnse aesthetica ‘schoonheidsleer’ [1750], een 
geleerd neologisme naar aanleiding van het Griekse 
aisthētikē' (tékhnē) ‘kunst van de waarneming’, aisthētikós 
‘zintuiglijk waarnemend’, en aisthánesthai ‘zintuiglijk 
waarnemen’. (Bron: www.etymologiebank.nl)

4 De vragen Wat is kunst? Is dit kunst? Wat doet kunst? 
houdt mensen al lang bezig. Kunst kan de mens verba-
zen, behagen, irriteren, iets leren of een weg tonen naar 
diepere waarden. Kunst is, mijns inziens, nabootsing 
van de werkelijkheid (mimese), een expressie van emo-
ties (expressionisme), of puur vorm ( formalisme) en kan 
zintuigen, gevoel en cognitie prikkelen en aan het werk 
zetten, of niet.

5 Kijken is waarnemen van iets (stimuli) en zien is 
(on)bewust weten en betekenis geven aan wat er wordt 
waargenomen. Gewaarworden (presencing) is een zien 
of weten vanuit een diepe, innerlijke bron, waarbij 
de waarneming komt uit het ‘levende proces van het 
geheel’ (Senge, Scharmer, Jaworski, & Flowers, 2006; 
Scharmer, 2009). 

Noten

6 Rancière (2013) spreekt over actief publiek dat via thea-
ter als een ‘speurder of wetenschappelijk onderzoeker’ 
wordt “gedwongen een scherper zintuig te ontwikkelen 
voor het beoordelen van argumenten, de discussie daar-
over en de keuze waarmee het pleit wordt beslecht” 
versus theater dat zorgt voor passieve, afgestompte toe-
schouwers. Rancière refereert aan de ziekte toeschou-
wen: “Hoe meer hij aanschouwt, des te minder leeft hij.” 
(2013, p. 10-12, met verwijzing naar DeBord, 1967/1998).

7 Magisch anders geformuleerd: schwung, bezieling, vrij-
heid (De Monthoux, 2004): “intelligentie die de voor-
stelling construeert en de energie die zij voortbrengt” 
(Rancière, 2013, p. 9); helende en transformerende 
kracht van kunst (De Botton & Armstrong, 2013); 
 culturele ontwikkeling van de mens (Schiller, 2009).

8 Boon en Steenhuis (2009) geven aan dat een museum-
bezoeker gemiddeld negen seconden voor een kunst-
werk staan (p. 7). 

9 Esthetische intelligentie is een combinatie van de twee 
Latijnse begrippen aisthetis (zintuiglijk waarnemen) en 
intelligo (tussen de regels lezen). Kortweg betekent deze 
combinatie, voor mij, het vermogen om via je zintuigen 
tussen de regels door het nieuwe dat zich impliciet aan-
dient, te lezen of aan te voelen. Gardner (1983) spreekt 
over de Theory of Multiple Intelligences. Het Co-intelli-
gence Institute onderscheidt vierentwintig soorten intel-
ligenties en beschrijven esthetische intelligentie als het 
vermogen om op een onweerstaanbare wijze innerlijke, 
spirituele, natuurlijke en culturele realiteiten en bete-
kenissen te produceren, communiceren en waarderen. 
(Bron: www.co-intelligence.org) Zie   verder paragraaf 
1.7.

10 “Het theater is nog steeds de enige plaats waar het  publiek 
als collectief met zichzelf wordt geconfronteerd.” (Ran-
cière, 2015, p. 11)

11 Containen (Engels: indammen, bevatten), is door de 
psycho-analyticus Bion (1970, 1985) geïntroduceerd 
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als het vermogen om te verdragen, verdraaglijk of 
begrijpbaar maken, innemen, omvatten, omarmen of 
het uitdagen van een spannend krachtenveld, waar-
door iets nieuws kan ontstaan. De filosoof Oosterling 
(2000, 2005) spreekt over containen als de spanning 
verdragen en (in)formeren, en niet transcenderen 
of over stijgen, want dit impliceert een overstijgende 
waarheid of wereld die polaire spanningen doet oplos-
sen (Bron: www.henkoosterling.nl/interval). Burger en 
Roos (2011) betrekken containment op verander kundige 
vraagstukken: de leider of consultant biedt een veilige, 
beschermende ruimte (relatie, oordeelloze aandacht, 
context) aan personen, waarbinnen zij kunnen werken 
aan persoonlijke, diepgaande veranderingen, die vaak 
als spannend, confronterend en ambivalent worden 
ervaren. Verwarrende gevoelens en spanningen worden 
opgevangen, verteerd en krijgen een plek in de persoon-
lijke belevingswereld waardoor ruimte ontstaat voor 
vernieuwing. Containment is het kunnen verdragen van 
die spanning en ambivalentie.

12 Van Gennep (1909/1960) bestudeert overgangs-
rituelen bij stammen in Afrika, onder meer van jongen 
naar man en van meisje naar vrouw. Wanneer het tijd 
is, zondert een groep jongens of meisjes zich af in een 
aparte ruimte buiten het dorp om zich voor te  bereiden 
op hun transitie. Ze worden begeleid door traditionele 
rituelen en een leermeester. In deze  liminale fase (limen 
betekent drempel) hebben ze noch de status van jon-
gere of van volwassene, waardoor ze zich lichamelijk, 
 sociaal en spiritueel in een tussen ruimte begeven. Ze 
staan even stil op de drempel. Symbolische rituelen, 
spel, fysieke beproevingen,  experimenten, esthetiek 
en vrijheid helpen het oude gedrag los te laten, zodat 
ruimte ontstaat voor het nieuwe, individueel en collec-
tief. 

13 Errit van der Velde speelt een dubbelrol in deze disser-
tatie en krijgt daarbij twee duidingen: enerzijds wordt 
hij opgevoerd als schrijver, filosoof en hoogleraar wijs-
begeerte (Van der Velde, 2010, 2011) en anderzijds als 
deelnemer van de denktank, in een rol als criticus, leer-
meester en gesprekspartner (Errit).

14 Bron: Notities en herinneringen van auteur. 

15 Zie Jung (2003) en Hamaker-Zondag (2001).
16 Deze dialoog met kunst kent een aantal stappen: neem 

een coachingsvraag in gedachte, stap  vervolgens in een 

willekeurige tent, ga in gesprek met het kunstwerk dat 
je aantreft, reflecteer op het gesprek en indien je wilt, 
deel je ervaringen na afloop met een ander.

17 Het concept Aesthetic Intelligence, applied to Leader-
ship heb ik onderzocht en uitgewerkt in een scriptie 
ten behoeve van mijn studie Coaching & Consulting for 
Change bij Insead, Frankrijk (Van der Linden, 2010).

18 Jan (verzamelaar), Menna (curator) en ik vertegenwoor-
digen de YF denktank; Guido en Laurens/Emiel verte-
genwoordigen de locatie; zie ook Hoofdstuk twee.

19 Bron: Dagboek 20 mei 2013.
20 Bron: www.yellow-fellow.com/danielapresta.
21 In deze tussenfase lees ik over vastzitten (stuckness, 

 feeling stuck) als een manifestatie van een impasse, een 
intrapsychisch conflict of interpersoonlijke wegversper-
ring. (Petriglieri, 2007) In een wereld vol fundamentele, 
persoonlijke keuzemogelijkheden kan gemakkelijk iso-
latie en fragmentatie ontstaan.  Vertrouwen creëren en 
behouden wordt steeds zwaarder. Ontwikkelen van een 
stevig, coherent zelfbeeld uit allerlei losse momenten is 
moeilijk. Met als mogelijk gevolg een mix van gevoelens 
van verwarring, vastzitten en eenzaamheid. We veran-
deren sneller dan dat we er innerlijk betekenis aan kun-
nen geven. (2007, p. 187)  Echter, vastzitten kan ook een 
begin zijn van een kansrijk perspectief of ontwikkeling 
van nieuwe capaciteiten en betekenissen. Vastzitten is 
dan eerder een noodzakelijke, tijdelijke regressie voor 
de ontwikkeling van het heden; een tussen-zone (zone 
of  proximal development) om zich te hergroeperen. 
Petriglieri verwijst naar Piaget, Vygotsky en Erikson. 
Een persoon ontwikkelt zich juist door momenten van 
stuckness. Zo kan een confrontatie met dood ook sym-
bool staan voor radicale verandering en magie. (2007, 
p. 188).  Petriglieri ziet het hele leven als developmental 
stuckness: via  fasen van verlies, eenzaamheid en vastzit-
ten, ontwikkelt de mens nieuwe creatieve wegen. Vast-
zitten kan dus soms goed nieuws zijn, aldus Petriglieri 
(2007, p. 193). 

22 De Monthoux (2013) onderscheidt drie organisatorische 
visuele strategieën: het esthetisch organiseren van de 
politieke staat en samenleving (aesthetics of the state), 
het esthetisch organiseren van de commerciële markt 
(marketing aesthetics) en het integreren van kunst met 
samenleving als een coöperatieve ervaring (relational 
aesthetics). 
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23 Oosterling (2000, 2015) spreekt over inter-esse en zijn 
‘filosofie voorbij de radicale middelmatigheid’.

24 Inter-esse (2011) bestaat uit vier vierkantige delen 
 Belgisch hardsteen, die samen weer één vierkant vor-
men. De delen zijn van binnen uitgehold: door een 
kleine, ronde opening aan de bovenkant ziet men een 
ronde binnenruimte. Wanneer de vier elementen een 
beetje uit elkaar staan en de twee tussenruimten samen 
een kruis vormen, is de holle binnenruimte zichtbaar. 
Hierin ‘zweeft’ een donker, hoogglanzend en rond 
object tussen de vier delen. materie, ruimte en compo-
sitie vormen samen een geheimzinnig tussenruimte.

25 Dit boek bevat acht foto’s van beelden uit deze reeks 
Inter-Esse. Ik kies ervoor een fragment te tonen van 
 ieder beeld, omdat een totaalbeeld – alleen te zien door 
om een beeld heen te lopen – niet mogelijk is.

26 Tussen Ratio en Intuïtie (Stichting Yellow Fellow, 2008), 
Perspectieven (Van der Velde, 2011), www.yellow-fellow.
com.

27 Synoniemen voor het Duitse woord Schwung zijn 
bezieling, gemak, gloed, vaart, zwier (Bron: www. 
synoniemen.net). Csikszentmihalyi (1999) spreekt in 
dit verband over flow als een ervaring die alles wat men 
doet zinnig maakt, genot schenkt en tijd of omgeving 
doet vergeten. Door de uitdaging en de uiterste con-
centratie kan een flow ontstaan waardoor een positief 
potentieel (inzet, creativiteit, lef) wordt ontwikkeld.

28 Bron: Notities en herinneringen auteur.
29 Mister Yellow Fellow is de bijnaam van Van der Grijn, 

vanwege zijn veelvuldig gebruik van cadmium geel in 
zijn kunstwerken. YF mag zijn bijnaam gebruiken voor 
hun stichting.

30 Bron: Transcript denktankbijeenkomsten (januari, 
 februari, maart 2011).

31 In juni 2011 wordt het onderzoeksvoorstel formeel 
goedgekeurd. De leden van de denktank krijgen een 
kopie. De komende jaren ligt bij ieder overleg waar 
Caroline aanwezig is het opname apparaatje op tafel.

32 In retroperspectief is dit moment een tippingpoint, 
zoals Gladwell (2000) het duidt, in het proces van YF, 
dat wil zeggen dat een klein maar goed idee een groot 
verschil kan maken in het grote geheel. Niet alleen voor 
YF, maar ook voor het onderzoek dat nu versnelling en 
focus krijgt. 

33 Naar analogie van de S-curve van Robertson (2003): 
een logistieke curve die de organische ontwikkeling van 
een organisatie in de tijd toont: van geboorte, groei, 
aftakeling tot en met mogelijke vernieuwing.

34 De stichting is een culturele ANBI: een Algemeen Nut 
Beogende Instelling die vooral actief is in de cultu-
rele sector, van theatergezelschappen tot musea en 
 bibliotheken.

35 Martin is een lokale kunstenaar/docent en verblijft de 
komende jaren (2012-2014) in de kosterwoning naast de 
kerk in ruil voor hand- en spandiensten in en om het 
gebouw.

36 Zie Bijlage 1 voor informatie over het YF gedachtegoed 
(augustus 2013). (Bron: E-mailcorrespondentie, en eer-
dere versie op www.yellow-fellow.com). Zie Bijlage 2 
voor informatie over YF als cross-overorganisatie.

37 Als onderzoeker leg ik die werkoverleggen vast waar ik 
aanwezig ben; het valt mij al snel op dat besluit vorming 
niet alleen plaatsvindt binnen maar vooral ook buiten 
de overleggen, met name tussen Jan en Menna. (Zie 
verder Hoofdstuk drie en vijf)

38 Alle genoemde betrokkenen hebben mondeling en 
schriftelijk toestemming gegeven voor het opnemen 
van de gesprekken en het gebruik van hun voornaam in 
deze dissertatie.

39 Ik beperk mij in deze casus tot de zestien spelers die 
betrokken zijn bij de drie belangrijkste overleggen: de 
denktank, de doetank en het bestuur YF Leidschen-
dam. De argumentatie is pragmatisch: bij deze overleg-
gen ben ik, als participatieve onderzoeker, aanwezig en 
derhalve in staat om te observeren en de gesprekken 
vast te leggen. Daarnaast zijn deze zestien betrokke-
nen gedurende de casus regelmatig in beeld. Overige 
vrijwilligers hebben veelal een incidentele en/of kort-
stondige bijdrage. 

40 De namen staan in volgorde van deelname aan de 
denktank; Errit van der Velde is tijdens de periode YF 
Leidschendam (2012-2014) al minder actief en komt te 
overlijden in de zomer 2014.

41 De wisseling van de rol van penningmeester (tussen 
Laurens en Emiel) is in het voorjaar van 2013.

42 Vanaf aanvang is Laurens penningmeester Stichting YF 
Leidschendam en tevens voorzitter van het werkoverleg 
(doetank); na zijn vertrek (februari 2013) neemt Emiel 
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de rol van penningmeester over en wordt Menna voor-
zitter van het werkoverleg.

43 Ik kies voor een pragmatische onderzoeksaanpak en ga 
derhalve niet nader in op de filosofische onto logie van 
de methodologie. Mijn onderzoeksaanpak is realistisch 
en gebaseerd op wat ik als onderzoeker zie, ervaar en 
observeer in de praktijk en vervolgens beschrijf. Een 
min of meer etnografische, natuurlijke en pragmatische 
wijze van onderzoeken, zonder de realiteit te willen pro-
blematiseren. (zie paragraaf 3.2).

44 Deze onduidelijke grenzen sluiten, mijns inziens, aan 
bij de voor dit onderzoek bestudeerde literatuur over 
een kunstwereld (Becker, 1982/2008) of fields of flow (De 
Monthoux et al., 2007).

45 Bij het verzamelen van gegevens beperk ik mij tot 
opnames en observaties van de reguliere overleggen, 
reflectiegesprekken en cross-overevenementen om 
informatie te verzamelen. Als participatieve onderzoe-
ker ben ik mij ervan bewust dat er tijdens en tussen 
deze bijeenkomsten door nog veel meer gebeurt, dan 
dat ik kan waarnemen, omdat ik niet overal aanwezig 
ben of bij betrokken ben, niet alles kan zien en horen 
(door afleiding en eigen emoties) en veel ook onuitge-
sproken blijft, zoals gevoelens, emoties, overtuigingen. 
( Whiteman et al., 2009) Ik constateer derhalve dat er 
meer variabelen dan gegevens zijn.

46 Het grote verhaal van deze casus speelt zich af tussen 
twee expliciete beslissingen in de tijd: de beslissing om 
te starten (zie Vignet 6) en de beslissing om te stop-
pen of op een andere wijze door te gaan (zie Vignet 16). 
Het verhaal ertussen is een kleurrijke stroom of set van 
beslissingen, geïllustreerd met narratieven.

47 Maas (2008) onderscheidt: a) een gestructureerde, 
centripetale aanpak (één verteller, één plot, één geheel), 
b)  een fenomenologische aanpak (een verteller geeft 
betekenis aan een situatie, vaak ondersteund door der-
den), c) een narratieve aanpak (meerdere vertellers, 
diverse vertelsels naast elkaar, met de verteller als ver-
binder; focus op spanningen en verschillen) d) herme-
neutische aanpak (dialoog tussen verteller en publiek, 
verschillen leiden tot nieuw perspectief), e) discourse/
dialogen aanpak (dialogen tussen betrokkenen leiden 
tot oplossingen) en f) storytelling ( verhalende) aan-
pak (specifieke episoden verhalen over verschillen van 

inzicht; verschillende werelden naast elkaar gepresen-
teerd; gericht op scenario’s en verandering).

48 Gergen (2005) heeft vijf conventies van verhalen: 
a)  toewerken naar een waardevol eindpunt (een punt 
maken), b) selecteren van relevante gebeurtenissen in 
relatie tot het eindpunt, c) de ordening van de gebeur-
tenissen, d) stabiliteit van de karakters van de actoren 
en d) causale verbanden gebruiken.

49 Zo zoek ik in de denktank vaker contact met de  jonge 
en ondernemende Menna, waarmee ik meer op een lijn 
zit als het gaat om het ontwikkelen van een kunstonder-
neming of unieke cross-overevenementen. Menna, Errit 
en ik voeren separaat meerdere gesprekken over het 
handen en voeten geven aan het abstracte gedachte-
goed (2010, 2011). Met Ger leer ik in zijn atelier te kijken 
zoals een geometrisch abstracte kunstenaar. De relatie 
met Jan is regelmatig spannend, door verschil in visie 
en temperament, naast waardering voor zijn passie en 
toewijding.

50 In de verhalen zijn vaker gerepresenteerd: Errit, Jan, 
Menna, Guido, Laurens/Emiel en Caroline (ik). Deze 
keuze is gebaseerd op zowel observaties als emoties van 
mij, als onderzoeker. Zo heb ik de rol en woorden van 
Errit meer pregnant opgetekend in de verhalen, terwijl 
hij in feite door zijn hoge leeftijd steeds minder  presence 
is tijdens de bijeenkomsten. Ik kies er bewust voor om 
zijn soms minimalistische of cryptische  interventies 
juist zichtbaar te maken. Errit krijgt ook relatief meer 
podium door zijn dubbelrol als speler in het veld en als 
auteur van relevante literatuur. Jan en Menna, de twee 
initiatoren van YF, zijn ook meer op de voorgrond dan 
anderen. Zij tonen, mijns inziens, meer passie, invloed, 
macht, leiderschap en emoties dan  andere betrokke-
nen. Daarbij representeren zij ook de twee dominante 
denklijnen binnen YF. Tenslotte bezitten zij de YF kunst, 
die ze ter beschikking stellen, en zorgen ze voor de ini-
tiële financiering van YF Leidschendam. Ook Guido en 
Laurens/Emiel zijn meer op de voorgrond dan andere 
betrokkenen uit Leidschendam door hun contacten 
met de verhuurder (parochie), gemeente (bestuur) en 
netwerken in Leidschendam, hun actieve rol in de over-
leggen, en de zorg voor de locatie en vrijwilligers. Mijn 
bijdrage als participatieve onderzoeker en auteur is ook 
zichtbaar door de meervoudige rollen. Echter, los van 
voor- of achtergrond, zonder de inbreng en  energie van 
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de overige vaste betrokkenen (Jaap, Ger, Joop, Frans, 
Piet, Chantal, Ron, Martin en Sophie) is er geen totaal 
verhaal. Met name Sophie, Ron en Martin zorgen 
ervoor dat de locatie in Leidschendam operationeel is. 

51 Bijlage 3 toont per overleg wie, wanneer, waar, hoe lang 
en waarover hebben gesproken. De eerste selectie is de 
keuze voor het opnemen en uitwerken van gesprekken 
uit alle gesprekken die hebben plaatsgevonden gedu-
rende de casus. Niet alle gesprekken zijn opgenomen 
en/of uitgewerkt in transcripten of notities in verband 
met a) al dan niet aanwezigheid onderzoeker tijdens 
overleg en b) bewuste keuze van onderzoeker in ver-
band met relevantie voor het onderzoek. De tweede 
selectie bestaat uit het samenstellen van zeventien 
verhalen op basis van de informatie uit deze database 
van uitgewerkte gesprekken en binnen het kader van de 
theoretische driedeling in dit onderzoek (culturele, com-
merciële, en relationele esthetiek). 

52 De literatuur en inzichten van Van der Velde (2010, 2011) 
leggen een sterke verbinding tussen praktijk (casus) en 
theorie.

53 Elders onderscheidt Maas (1991, p. 370) een derde 
sociale situatie tussen deze twee uitersten in: configura-
tie-in-ontwikkeling: relatief lage organisatiegraad, soms 
formeel overleg sleutelpersonen, gedeeltelijk herken-
baar en open, zwakke sociale inbedding.

54 Tijdens dit onderzoek staan deze rollen op de voor-
grond. Op de achtergrond spelen mijn overige rollen 
mee, zoals die van organisatiecoach, beeldhouwer en 
(participatieve) burger.

55 Bijvoorbeeld door te vragen: “Wat is jouw droom om 
daar te gaan doen?’ of ‘Wil je meehelpen met het organi-
seren?” (zie Vignet 6).

56 Bron: Interview Menna met auteur, Amsterdam, 31 juli 
2015.

57 ‘Sensible knowledge as “action” performed through 
the senses of sight, hearing, smell, taste and touch, […] 
and which is synonymous with neither “artistic” nor 
“ beautiful”.’ (Strati, 2009, p. 239)

58 Het ervaren van een kunstwerk is net zo dynamisch als 
het ervaren van menselijke actie; de creatie en recreatie 
van kunst zorgt voor verschillende gevoelens ( harmonie, 
conflict, geweld, vertrek), aldus De  Monthoux & Strati 
(2002, p. 758-759).

59 Toelichting: De schoonheid: symmetrie, proportioneel, 
aantrekkelijk, harmonie, vrijheid. Het sublieme: puur, 
groots, heilig, maar ook plezier gemengd met pijn of 
angst. Het lelijke: asymmetrisch, misvormd, kitsch, 
banaal. Het komische: lachen opwekkend, ridicuul, 
ironie, karikatuur, satirisch. Het gracieuze: liefdevol, 
charmant, plezierig, precisie, elegant. Het pittoreske: 
ludiek, bizar, spel, beweging, ritme (adagio, andante, 
presto, prestissimo). Het tragische: innerlijke dreiging, 
chaos, zorg, angst en ook de reddende held. Het hei-
lige: onzegbare, onzichtbare, ongewone, dromen, god-
delijke.

60 Barone en Eisner (2012) benadrukken het belang van art 
based research en het gebruik van esthetische criteria, 
esthetisch oordeel en expressieve kwaliteiten van vorm: 
geluid (muziek), woorden (verhalen, poëzie), vorm 
(beeld), kleur (schilderij) met een speciale betekenis, 
die niet in andere vormen kan worden geuit. 

61 Bron: Transcript denktank bijeenkomst (januari en 
februari 2012) en (voorloper) doetank (17 februari 2012).

62 Bron: Onderzoekjournaal auteur, foto’s bijeenkomst, 
e-mail correspondentie (18 en 24 mei 2012), website 
(www.yellow-fellow.com/projecten/halen&brengen), 
reflectiegesprek Menna en Caroline (29 juni 2012), tran-
scripten denktank 6 juli 2012, september 2012.

63 Zie verder Vignet 10.
64 Bron: E-mailuitwisseling 27 maart 2013, transcript bij-

eenkomst denktank maart 2013, verslaglegging bijeen-
komst 4 april 2013, transcript bijeenkomst denktank 
juni 2013, aantekeningen auteur bijeenkomst.

65 De lichtkoepel boven de mozaïek zorgt dat geluid pre-
cies op die plek gaat ‘zingen’, dwars door je lijf heen.

66 De Genesis van de Vorm is een kunstwerk en een boek 
gemaakt door de geometrisch abstracte kunstenaar 
Verstockt (1982). Het gaat over de betekenis van de 
basissymbolen die ten grondslag liggen aan de geo-
metrische abstracte kunst. Het kunstwerk bestaat uit 
uiteenlopende antwoorden van tachtig internationale 
kunstenaars – onder meer Corneille – op de vraag van 
Verstockt: wat heb jij met cirkel, vierkant, driehoek?

67 Bron: Aantekeningen auteur, transcript denktank- 
bijeenkomst september 2013, reflectie gesprek 15 okto-
ber 2014 (Caroline interviewt Menna), blog auteur op 
site YF.
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68 Ikebana is Japanse bloemsierkunst; door op artistieke 
wijze arrangeren van bloemen binnen bepaalde regels 
van constructie verhoogt men de betrokkenheid en 
verbinding van mens met natuur. Schoonheid ontstaat 
uit combinaties van kleuren, natuurlijke vormen, graci-
euze lijnen en de betekenis van het geheel. Vanuit stilte, 
reflectie en ruimte ontstaan asymmetrische harmoni-
sche composities. (Bron: www.IkebanaHQ.org)

69 Volledige uitspraak Schiller (1795): “Der Mensch spielt nu 
wo er, in voller Bedeutung des Wortes, Mensch ist, und 
er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt” (Briefe über die 
ästhetische Erziehung des Menschen ; 15. Brief)

70 “Ieder individueel mens draagt in beginsel een zuiver 
 ideaal mens in zich.” (Schiller, 2009, p. 15)

71 “Daar alles wat in de tijd is na elkaar is, wordt door het 
feit dat iets is, al het andere uitgesloten. Als men op een 
instrument een klank produceert, is van alle klanken die 
het instrument kan voortbrengen alleen deze ene werke-
lijkheid.” (Schiller, 2009, p. 44).

72 Een Mouseion (Grieks, Μουσεῖον) is een tempel van 
de muzen, de godinnen van de negen schone kun-
sten en van wetenschap. Bijvoorbeeld de Bibliotheek 
van  Alexandrië, waar allerlei voorwerpen van de toen 
bekende wereld zijn tentoongesteld en te bezichtigen 
voor het publiek. Het is tevens een ruimte voor onder-
zoek, colleges en debat. (Bron: www.encyclo.nl)

73 De kunstenaar is weliswaar ‘kind van zijn tijd’, maar niet 
een gunsteling: “De stof zal de kunstenaar weliswaar uit 
het heden nemen, maar de vorm zal hij aan edeler tijden 
ontleven, ja zelfs aan gene zijde van alle tijden, aan de 
absolute onveranderlijke eenheid van zijn wezen.” (Schil-
ler, 2009, p. 32).

74 Zijn brieven over de esthetische ontwikkeling van de 
mens, stuurt Schiller in eerste instantie aan een Duitse 
vorst die hem ook hiervoor financieel steunt. Pas later 
publiceert hij zijn brieven in boekvorm. 

75 Ontleend aan het Duits Schwung ‘zwier, elan’ [19e eeuw; 
Pfeifer], overdrachtelijke betekenis bij  algemene ‘slinge-
rende of schommelende beweging’, behorend bij schwin-
gen ‘slingeren, zwaaien’. (Bron: www.etymologiebank. 
nl) In Nederlands (Bron: www.encyclo.nl): uitbundig 
enthousiasme, bezieling, gloed, vaart; flair, kracht van 
beweging. In een biografie over Kant (Ritzel, 1985) 
wordt schwung omschreven als: “Spiel, welches sich van 
selbst erhält und die Kräfte dazu stärkt.” (p. 451)

76 Schiller (2009) maakt onderscheid tussen kunst en 
echte kunst of schoonheid. Echte kunst laat je achter 
met een levendig gevoel, fantasie of heldere ideeën. 
Niet zuivere kunst kan je ongemakkelijk of lusteloos 
laten voelen. “In een echt mooi kunstwerk moet de 
inhoud niets en de vorm alles doen; want alleen door de 
vorm wordt de mens als geheel aangesproken; […] Inhoud 
heeft een beperkende invloed op de geest.” (p. 80) De 
mens kan echte kunst als zodanig ervaren, tenzij hij is 
afgeleid, te veel of te weinig focus heeft, te rationeel of 
te zintuiglijk is, of door teveel oog voor detail niet meer 
de harmonie van het geheel kan zien.

77 “De weg naar het hoofd kan alleen via het hart worden 
geopend.” (Schiller, 2009, p. 31)

78 De Homo Ludens wordt later geïntroduceerd door 
 Huizinga (1938/1951) die het spel ziet als een noodzake-
lijke voorwaarde voor het voortbrengen van een leven-
dige cultuur. Spel vraagt om structuur en om mensen 
die binnen die structuur of kaders creatief willen spe-
len. Naast de redenerende mens (Homo  Sapiens) en de 
mens als maker (Homo Faber), is de derde functie van 
de mens het spel.

79 Jung wil begrijpen hoe een individu aan de wereld is 
gerelateerd. Hij onderscheidt in zijn Psychologische 
Typen (1949), primair de introverte persoon (hoe je bin-
nenwereld de buitenwereld ervaart) en de extraverte 
persoon (hoe je bewustzijn is ingesteld op alles wat 
zich in de buitenwereld voordoet), als maatstaf voor 
besluitvorming. (2003, p. 12-13) Daarnaast hanteert 
Jung vier wijzen van bewustzijn of gewaarwording: voe-
len (gevoelswaarde), denken (begrijpen), intuïtie (moge-
lijkheden) en gewaarwording (zintuiglijk). Tenslotte 
duidt Jung de onbewuste compensatoire functie van het 
onbewuste. (2003, p. 14)

80 Zo is bijvoorbeeld het marmeren reliëf De Mense-
lijke driften (Lambeaux, 1886-1898) een allegorische 
 voorstelling van driften, kwellingen en andere mense-
lijke emoties, dat door gelovigen lange tijd verguisd is 
vanwege het benadrukken van de overvloedig materia-
listische in plaats van de gelovige mens.

81 Spengler (2007) spreekt over de drie voorkeuren of drif-
ten die de mens leidt bij het kiezen en richting geven 
aan gedrag: a) aangeboren voorkeuren of driften om te 
overleven, zoals eten en vechten, b) afgeleide voorkeu-
ren (van overlevingsdrang) die leiden tot genot, zoals 
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macht, status en overdadige consumptie en c) duur-
zame voldoening gericht op het goede, ware, schone en 
geestelijke ontwikkeling, zoals iets voor anderen doen, 
muziek luisteren, genieten van kunst.

82 Van der Velde schrijft zijn Perspectieven (2011) op basis 
van de dialogen in de YF denktank en zijn reflecties 
hierop. Hij noemt zichzelf een radicale pluralist. (2011, 
p. 16)

83 Van der Velde borduurt met zijn Perspectieven voort op 
zijn Docta Ignorantia; verlangen naar wijsheid in een zich 
‘ontredderende’ samenleving. (z.j.) In het Hoofdstuk ‘Aan 
gene zijde van elk einde’ beschrijft hij onder meer het 
belang van De Ander (als onmisbare, kritische bron van 
inzicht in kennisverwerving), vrijheid (om het anders 
zijn te tonen, bron van onvermoed inzicht, basiscon-
ditie voor de samenleving), vrije speelruimte (grenzen 
verleggen van kennen en kunnen, verantwoordelijkheid 
om alle mogelijkheden bloot te leggen) en rechten van 
de mens (de mogelijkheid om uit zichzelf zijn identi-
teit te vinden tussen anderen). Hij verwijst naar Semler 
(1995) die vrijheid en zeggenschap tot modus operandi 
in zijn onderneming heeft gemaakt.

84 “Als mensen zich erkend en aanvaard voelen om wie ze 
zijn, kan de mimetische druk om dat te willen hebben wat 
de ander heeft, afnemen. De consumptiedwang zou kun-
nen verminderen. Ons verlangen naar zinvolheid zou een 
relationele vervulling hebben gekregen.” (z.j., p. 198)

85 Van der Velde citeert Nietzsche uit Also sprach 
 Zarathustra (1883/1995); Zarathustra is een Iraanse her-
der en filosoof met een visie op de ontwikkeling van een 
volgzaam mens tot een autonoom en vrij übermensch.

86 Van der Velde spreekt eerder (z.j.) over Sapere Aude 
(Latijn: durf te weten, heb de moed om verstandig te zijn) 
of ‘durf je condities onder ogen te zien’, dat betrekking 
heeft op het (ken)vermogen van de mens om de feite-
lijke toestand onder ogen te zien, maar vooral ook het 
opwekken van moed om wijs te handelen (p. 202).

87 Van der Velde speelt graag met taal en betekenis door 
variaties in vorm en intonatie; bij het woord ver-dragen 
pauzeert hij extra lang tussen ‘ver’ en ‘dragen’; met een 
knipoog legt hij nadruk op de tussenruimte.

88 Van der Velde refereert aan het achtledige pad uit het 
onderricht van Boeddha: “[…] een ontmaskering van de 
pretenties van de waarneembare wereld en onze gehecht-
heid daaraan.” (Van der Velde, 2011, p. 22)

89 Kant refereert in zijn Urteilskraft naar het individueel 
oordelen van esthetiek, dat uiteindelijk kan refereren 
aan hogere, esthetische of ethische waarden, een  sensus 
communis (zie ook Hoofdstuk een). 

90 Zoals in Hoofdstuk drie al opgemerkt is het reflecteren 
op het gedachtegoed van een filosoof/schrijver waar-
mee je ook in situ van gedachten kunt wisselen over het 
desbetreffende gedachtegoed een ander proces, dan 
het reflecteren op gedachtegoed dat de onder zoeker via 
(het lezen van) literatuur eigen maakt. In de eerste situ-
atie spelen ook de persoon, context, onderlinge relatie 
en emoties een rol bij het reflecteren.

91 Met deze laatste uitspraak refereert Van der Velde 
naar Cusanus de Spreukendichter (1401-1464) met zijn 
gezegde “De wijsheid roept [luid] op de straten” en het 
belang om de gewone man aan het woord te laten om 
uitleg te geven over het goddelijke, de menselijke geest 
en dagelijks mensenwerk. (z.j., p. 200; 2011, p. 23)

92 Zo hebben een aantal dictators kunst en kunstenaars 
ingezet bij het versterken van hun propaganda, het ver-
dringen van de macht van kerk en recht en het mobilise-
ren van het volk. De overweldigende muziek van Haydn 
zorgt al drie eeuwen dat het Duitse Volkslied krachtig 
is, zelfs wanneer de tekst verandert. De  visuele, esthe-
tische kracht van een film is vaak als pedagogisch of 
demagogisch middel ingezet.

93 Het management van Dionysos Inc. bestaat uit  Nietzsche 
als CEO, Beuys als HR-manager, Kant als CFO, Schiller 
als esthetische coach en Dewey als hoofd marketing 
met als taak banale entertainment te voorkomen. 

94 “The avantgarde in this tradition becomes increasingly 
focused on social organization, what sociologist Howard 
Becker calls Art Worlds.” (De Monthoux, 2004, p. 91; zie 
verder Hoofdstuk vijf)

95 De Monthoux (2004) refereert hierbij aan het modern 
spiritualisme van de Franse theoloog de Certeau die 
ingaat op in-between space. (p. 343)

96 De Monthoux (2004) vindt de Engelse vertaling  Critique 
of Judgment geen recht doen aan de intenties van Kant 
en suggereert als vertaling Critique of the  Force of Choice 
of Critique of the Energy of Decision (p. 23) waarmee hij 
de kracht en energie van kiezen verkiest boven oor-
deelsvorming.

97 “All that unites and organizes individuals into a common 
humanity is constituted aesthetically” stelt De  Monthoux. 
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(2004, p. 24) Een goede burger ontwikkelt zich tot een 
verlichte, autonome en actiegerichte burger door een 
goede esthetische educatie en de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke inzichten. (2004, p. 26)

98 Kant spreekt over het Praktischen vernunft (handelen, 
moraal, redenering), Reinen Vernunft (weten, wetten, 
wetenschap) en Urteilskraft (oordelen, schoonheid, 
schwung esthetiek).

99 Publicum (Latijn): openbaar, openlijk, bekend, alge-
meen. Le public (Frans): toeschouwers van een show. 
Publiek is het gezamenlijke volk, een massa mensen. 
Publieke sprekers stellen iets open(baar) om hun 
publiek te verlichten en publieke opinie op te bouwen. 
Een publicatie stelt inhoud beschikbaar voor algemeen 
gebruik. (Bron: www.etymologiebank.nl)

100 Kant gebruikt het Duitse woord Anschauung voor intuï-
tie, waarbij het oog werkt als zender van licht: in-zicht. 
De Monthoux (2004) refereert aan de Pruisische gene-
raal Von Clausewitz (1780-1831), die het belang van 
zijn innerlijk licht benadrukt en strategische intuïtie 
beschouwt als een coup d’oeil. Met intuïtie en imagina-
tie is hij in staat het strijdveld zo te verbeelden alsof het 
voor zijn ogen is en beslissingen te nemen soms tegen 
regels en beter weten in (p. 71). 

101 “To enchant the masses, you must speak to their eyes 
above all else”, aldus De Monthoux. (p. 72)

102 De Monthoux en Statler (2014) leggen later een link 
met Presence van Peter Senge en Otto Scharmer et al. 
(2004) en Theory U van Otto Scharmer (2009), en het 
belang van het handelen vanuit hoofd, hart en handen.

103 Strati (1999) spreekt over het polymorpheus karakter 
van organisatorische subjecten in een proces; hij ver-
wijst naar Latour (1991) die aangeeft dat naast mensen 
(actoren) ook objecten (kunst) of geluid (esthetisch) 
een rol (actant) spelen.

104 De term artistieke realiteit gebruikt YF voor experimen-
ten die door YF zijn geprobeerd en positief beoordeeld 
zijn: “We hebben een collectie van kunstwerken en we 
willen een collectie krijgen van artistieke realiteiten: door-
geakkerde, uitgeprobeerde experimenten die we zo goed 
vinden dat we ze op de website zetten. (Vignet 7; zie ook 
Figuur 2).

105 Strati (2009) refereert aan de archeologische ( gebouw) 
en empathisch logische (artefacten) benadering. De 
architectuur van het gebouw is een symbolische match 

met de YF waarden. Alle artefacten (kunstcollectie, 
uitnodigingen, website, boekjes, ontvangst, servies, et 
cetera) dragen bij aan de fysieke manifestaties van YF en 
vormen een esthetische benadering tot samenwerken. 

106 De YF kunstenaars ontwikkelen de exposities, cross-over-
experimenten en spelregels. De technici beheren het 
gebouw en helpen bij het mogelijk maken van exposi-
ties, evenementen en ontvangsten; ook  houden ze de 
financiën in de gaten. De marketeers benaderen het 
publiek en zorgen voor een commerciële blik. De critici 
beschouwen meer op afstand en oordelen of het alle-
maal wel ‘des YF’ is.

107 De Monthoux (2013) vergelijkt Haydn, voor hem een 
prototype van een goede, strategische artist- organizor 
of art manager, met Mozart en Beethoven, die niet 
goed konden organiseren. Een goede kunstenaar-als- 
organisator kan veel invloed hebben in een organisatie, 
samenleving of staat. (p. 148-149)

108 Bijvoorbeeld de veilingmeester die spontaan de teke-
ning van een kind – dat opeens over de veilingvloer 
loopt – gaat veilen (Vignet 7). De fortepianiste die met 
een grote glimlach een grapje uithaalt en het publiek 
bespeelt, wanneer iemand haar opeens vraagt waar 
toch de pedalen van haar fortepiano zijn. 

109 Bron: Transcripten van de denktankbijeenkomsten in 
mei en juli 2012.

110 Het schilderij verbeeldt de angsten van de kunstenaar 
Van der Grijn, die in zijn begintijd in New York meestal 
‘s nachts met de F-line reist van zijn atelier naar zijn 
huis; de F-line staat voor zijn frustraties, demonen en 
twijfels of hij er wel goed aan doet om in New York een 
nieuw bestaan op te bouwen. 

111 Bron: Transcripten denktank september 2012, en extra 
bijeenkomst denktank oktober 2012; mail-uitwisseling 
tussen Menna en Caroline (17-10-2012).

112 Jan heeft zijn lijstjes al klaar: a) een notitie In bedrijfs-
stelling (augustus 2012) met vijftien functies voor YF 
Leidschendam: van strategie, financiën tot verkoop, 
personeel, communicatie, PR en administratie; een 
deel is al ingevuld door Jan zelf, b) een voorstel met 
zestien ideeën om de naamsbekendheid van YF te ver-
groten (14 sept 2012) en c) een to-do lijst met tweeën-
twintig actiepunten.

113 Bron: Transcript doetank, 1 februari 2013; e-mail corres-
pondentie.

Van der Linden.indb   334 27-Sep-17   15:26:55



335

114 Bron: Strategisch plan; In bedrijfsstellingsplan; Foto- 
overzicht van activiteiten van de strategie sessie van 
september 2012, YF 1 A4tje; Elf individuele geschreven 
verhalen van deelnemers; Transcripties voorbereidende 
gesprekken; Transcriptie strategische sessie 17  mei 
2013; E-mails en persoonlijke notities auteur.

115 Voorbereidingsvragen: a) Waarmee moeten we als YF 
Leidschendam stoppen, beginnen of doorgaan om YF 
Leidschendam tot een succes te maken? b) Wat zijn de 
dilemma’s en kansen die je ziet?, en c) schrijf een kort 
verhaaltje over wat voor jou de kern van YF is;  selecteer 
een kunstwerk uit de YF collectie die deze kern van YF 
Leidschendam representeert. (Bron: E-mail correspon-
dentie)

116 Martin is onbezoldigde beheerder en verblijft in de pas-
torwoning in ruil voor hand- en spandiensten;  wanneer 
YF stopt in Leidschendam, stopt ook zijn huisvesting.

117 Twee lijsten met activiteiten: a) zakelijk (19 items), 
onder meer meer focus op publiek, publiek meer par-
ticiperen, meer halen uit oude en lokale netwerken, 
een meer-verdien-model, samenwerking met andere 
partijen en b) procesmatig (13 items), onder meer: ver-
schillen wij-zij overbruggen, afstand en versplintering 
tegengaan, onderlinge diversiteit respecteren, talenten 
beter benutten, respectvol communiceren, reageren op 
voorstellen, constructief feedback geven, oog hebben 
voor energie-drainers. (Bron: E-mail 18 mei 2014)

118 “Er waren eens drie steenhouwers. Op een warme dag, 
terwijl ze aan het zwoegen waren in de brandende zon, 
kwam een wandelaar langs. Wat doen jullie daar? vroeg 
de nieuwsgierige voorbijganger. “Stenen houwen, dat zie 
je toch!” antwoordde de eerste steenhouwer. De tweede 
zei: “Ik ben bezig geld te verdienen, voor mijn gezin.” De 
derde staakte zijn arbeid, keek de voorbijganger aan en zei 
vol trots en overtuiging: ”Ik? Ik bouw een kathedraal!”

119 Het woord management vertaal ik in ondernemend 
management, wat voor mij beter aansluit bij de beteke-
nis die De Monthoux geeft: vooruitkijken, kansen zien, 
korte termijn focus en materialistische winst. 

120 Het woord administration vertaal ik in beheer: terug-
kijken, controleren, administreren, toezicht houden.

121 Pine spreekt na zijn Experience Economy (1999) al snel 
over de volgende fase: de transformative economy met 
de transitie van being naar becoming, transfiguratie 
(gedaanteverandering van het gewone) en de derde 

esthetische optie om mensen en dingen in beweging te 
krijgen. (De Monthoux et al., 2007, p. 102, p. 273) 

122 Sjõstrand, co-auteur van Aesthetic Leadership (2007), 
koppelt het peergroep-sociale systeem aan het feno-
meen flow (p. 275) en refereert aan Chiapello (1998) die 
spreekt over persoonlijke relaties, gebaseerd op weder-
zijds respect, fundamenteel voor “the third kind of orga-
nizing agape, friendly love.” (2007, p. 275)

123 De Christo’s, een kunstenaars echtpaar bekend om hun 
inpak-kunst, financieren hun eigen kunst organisatie 
door goed te lobbyen; ze hebben een duurzame eco-
logische visie en een eigen, onconventionele wijze van 
projectmanagement. Pistoletto faciliteert een educa-
tieve broedplaats (Cittadellarte) voor kunst, ideeën 
en experimenten met een sociaal maatschappelijke 
insteek, gefinancierd door de verkoop van eigen kunst.

124 Singularity: uniekheid, bijzonderheid, eigenaardigheid; 
combineren van diverse dingen die niet bij elkaar horen, 
onorthodoxe oplossingen voor complexe problemen 
(De Monthoux, 2012, p. 313, refereert aan Bettum & 
Wigley, 2007).

125 Boltanski en Chiapello (2006) zijn van mening dat artis-
tieke kritiek op sociale problemen in het kapitalisme 
beter werkt dan de traditionele sociale kritiek. Kunste-
naars kunnen hiermee nieuwe sociale, economische en 
bedrijfsmatige ontwikkelingen beïnvloeden. Ranciére 
(2004) spreekt over kunstenaars als aesthetic agents, 
die ruimte maken voor nieuwe aandachtsvelden door 
letterlijk stem of concreet vorm te geven aan nieuwe, 
sociale issues, weliswaar meer als een gebaar dan als 
een politiek instrument.

126 Snowden en Boone (2007) stellen dat de wereld steeds 
complexer wordt en een eigen wijze van acteren ver-
langt. Hun Cynefin framework helpt leiders bij het 
kiezen en handelen op basis van een inschatting en 
framing van de oorzaak-gevolg relaties in een situatie. 
Ze onderscheiden vier situaties: simpel, gecompliceerd, 
complex en chaotisch. In simpele situaties zijn er dui-
delijke oorzaak-gevolg relaties en werkt bijvoorbeeld 
projectmatig werken toe naar een concreet resultaat. 
In complexe situaties zijn geen duidelijke relaties tus-
sen oorzaak en gevolg en is er sprake van relationele en 
organisatorische onzekerheden. Passend handelen is 
dan meer gericht op culturele en relationele inter acties, 
experimenteren (probe), bekijken en beoordelen (sense) 
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en reageren (respond). Een handelswijze die, mijns 
inziens, aansluit bij de esthetische leider. 

127 De Monthoux en Statler (2014) onderzoeken het belang 
van Theory U (Scharmer, 2009) als praktisch Europese 
filosofie. Zij stellen dat leiders meer zijn opgeleid voor 
analyseren en minder vanuit presencing (Scharmer, 
2009) en het leggen van verbinding tussen analytisch 
denken en reflectieve filosofie. Dit kan men leren met 
behulp van filosofie en kunst (2014, p. 235). De leider is 
in staat met een open geest, hart (zintuigen) en intuïtie 
(ziel) een situatie diepgaand te beschouwen en beoor-
delen. Na een initiële vertraging door dit gelaagd obser-
veren – lastig voor ongeduldige leiders – ontstaat veelal 
ruimte voor vernieuwing.

128 Taylor (2002, zie ook Hoofdstuk een en drie) spreekt 
over esthetische ontkenning, stomheid (muteness) en 
amnesie in organisaties. (p. 821) Mensen hebben moeite 
of voelen zich beperkt om via cognitieve taal gevoelens 
of esthetische ervaringen te uiten. Het overwinnen van 
esthetische stomheid vraagt extra inspanningen want 
een esthetische ervaring bevat vier aspecten (zintuig-
lijk, emotioneel, intellectueel, communicatief) van de 
gevoelde betekenis die allen nodig zijn om als persoon 
en organisatie een geheel te worden, aldus Csikszent-
mihalyi en Robinson (1990) (zie: Taylor, 2002, p. 837). 

129 Er bestaat veel literatuur over leiden en leiderschap. 
Vergelijk esthetisch leiderschap onder meer met: col-
lectief leiderschap (Jaworsky & Flowers, 1998), dienend 
leiderschap (Greenleaf & Spears, 2002), horizontaal 
leiderschap (onder andere Beckman 2009), lagen van 
leiderschap / Level 5 Leadership (Collins, 2001), gren-
zeloos leiderschap (Trompenaars & Voerman, 2008), 
opheffen van leiderschap en zelforganiseren (Hamel, 
2011; Semler, 1993, 2015; Laloux, 2014). 

130 Vanuit een sociologisch perspectief moet je in en uit 
een collectief kunnen observeren, aldus Becker. Zodra 
je er in zit, ben je medeproducent van het kunstwerk. 
Een socioloog geeft geen inhoudelijk antwoord. Hij 
observeert, kijkt wat er gebeurt, luistert naar de verha-
len en analyseert deze op patronen en verschillen.

131 Becker (2008) onderscheidt een kunstwereld (world) 
van een kunstveld ( field). Een veld is een begrensde 
ruimte van krachten, conflicten, ruimtes, relaties, 
 actoren met macht, mensen als karikaturen, beperkt 
door regels en praktijken. Een wereld ziet hij als een 

open, uitrekbare, bijna grenzeloze ruimte met mogelijk-
heden, een beperkt aantal plekken en allerlei soorten 
mensen, die aandacht aan elkaar besteden en samen 
iets produceren. Wie deelneemt moet rekening hou-
den met honderd anderen. Becker onderscheidt collec-
tieve acties (mensen dagen uit, vechten, onder nemen 
samen) en samenwerken (vanuit vredigheid, goodwill, 
conventie). Al observerend ontdekt men de aard van de 
relaties en is men in staat er een begrijpbaar en cohe-
rent geheel van te maken. De theorieën van ‘wereld’ en 
‘veld’ zijn twee vormen van observeren, aldus Becker, 
en hij heeft voorkeur voor die van de wereld. (2008, 
p. 372-386).

132 Een esthetisch kader kan helpen bij het beantwoorden 
van vragen (dit is onze filosofie), het onderbouwen van 
oordelen (dit soort werk vinden we hier goed, zinnig of 
mooi) of het faciliteren van het samenwerken in en met 
een kunstwereld (daarom werken wij graag samen met 
dit soort kunstenaars en professionals).

133 Daarnaast onderscheidt Becker nog de vrije kunstenaar 
(die uit een kunstwereld stapt), de volkskunstenaar (cul-
tureel vakmanschap) en de naïeve kunstenaar (spon-
taan, ongetraind), die allen een eigen reputatie en vorm 
van ondersteuning hebben. 

134 Becker (2008) noemt een kunstenaar die uit een kunst-
wereld stapt of valt een outsider, rebel of maverick 
(p.  233). Een insider of geïntegreerde kunstenaar weet 
nog steeds of opnieuw een supportsysteem aan zich te 
binden. De in of out status lijkt een bewuste keuze van 
de kunstenaar of kunstwereld. 

135 De casus toont dat de denktank overlegt doch geen 
gezamenlijke conclusies trekt dan wel vastlegt. Onder-
werpen komen regelmatig terug op de agenda, door 
onder meer de wisselende samenstelling per overleg of 
door de complexiteit van het onderwerp. Hierdoor blijft 
het YF gedachtegoed in ontwikkeling. Van der Velde 
(2011) zou, mijns inziens, vanuit zijn mogelijkheids-
ontologie hier ook de voorkeur aan geven (zie Hoofd-
stuk vier).

136 Het lukt YF niet (altijd) om te komen tot nieuwe con-
venties en daarmee bestaande, meer conventionele 
conventies te doorbreken met kunstenaars van buiten 
de YF collectie (zie Vignet 11, en later Vignet 14). In Vig-
net 14 wil de outsiderkunstenaar van een solo  expositie 
expliciet niet meedoen met wat hij noemt “de  spelle-
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tjes van YF”. In beide gevallen zijn er in plaats van de 
beoogde nieuwe cross-overevenementen nog steeds 
conventionele inleidingen.

137 Het ondersteuningssysteem YF Leidschendam is gro-
ter dan alleen de mensen die aanwezig zijn tijdens het 
werkoverleg in Leidschendam; iedereen neemt weer 
connecties mee met diverse andere groepen en orga-
nisaties, zoals de parochie, de gemeente, lokale bedrij-
ven, Haagse kunstenaars en andere kunstwerelden.

138 De Monthoux (2004) spreekt over de twee gevaren van 
een kunstonderneming, namelijk totalitarianisme en 
banalisme. In dit Vignet wordt (als grap) de YF ideologie 
vergeleken met het totalitarianisme van een dictator.

139 Tuckman (1965) beschrijft vijf fasen bij de ontwikkeling 
van een verzameling mensen tot een productieve groep 
die goed samenwerkt. Storming is de lastige tweede 
fase waarin er gedoe is in een groep en leden elkaar 
niet verstaan; de groep ontwikkelt zich pas naar de vol-
gende fase (norming) wanneer er onderling respect is 
voor verschillen en van daaruit afspraken komen over 
samenwerken. 

140 Bron: Transcripten denktank november 2012, extra 
overleg denktank; Onderzoekjournaal; E-mail corres-
pondentie auteur-kunstenaar, auteur – Menna (april 
2013); Interview auteur – Menna (oktober 2014).

141 Bron: Transcripten denktank april en mei 2013.
142 De transitie van het voorzitterschap van de eerste 

penningmeester naar Menna is eigenlijk geruisloos en 
onderhands gegaan. In de doetank is niet gesproken 
over wie de volgende voorzitter wordt. In het eerst-
volgend overleg na vertrek van de penningmeester 
(15  februari 2013) is Menna al voorzitter: kort-op-de-
bal manier overleggen, strakke planning, beslissingen 
nemen (“Die altaren weghalen is nu geen prioriteit; 
dat verschuiven we naar de volgende keer.”). Zij legt tij-
dens het overleg ook de afspraken vast in haar com-
puter. De vergaderingen gaan over allerlei praktische, 
organisatorische en commerciële zaken, onder meer 
lokale connecties, gemeente, parochie, kunsttransport, 
beschadigingen kunst, verzekering en theekopjes.

143 Bron: Transcripten doetank (14 december 2013), denk-
tankbijeenkomst (december 2013), gesprek Caroline 
met Frans (20 mei 2014).

144 Het verhaal betreft de vermissing van drie kleine beeld-
jes zonder enige sporen van inbraak. Diverse verhalen 

ontstaan, die niet op elkaar aansluiten. Zo is de kunste-
naar van de beeldjes benaderd door een kennis die een 
van de vermissende beeldjes op marktplaats heeft zien 
staan. De politie doet een huiszoeking bij de aanbieder 
en treft twee beeldjes aan, waarbij de aanbieder claimt 
dat hij ze gekocht heeft. De politie komt later weer ver-
haal halen bij de beheerder van YF. Achteraf blijkt dat 
alleen deze drie beeldjes bij aanvang van de expositie 
niet goed geregistreerd zijn door YF (noch door de kun-
stenaar of YF) en dat de waarde van de objecten ver-
schillend worden ingeschat (door de kunstenaar en YF). 
De kunstenaar stelt YF aansprakelijk voor het gemis. De 
politie betrekt een gespecialiseerde rechercheur voor 
kunstroven erbij. De zaak is nooit opgelost.

145 Bron: Transcripten dieptegesprekken auteur met Guido 
(30 mei 2014), met Menna (oktober 2014) en met Jan 
(23 december 2014).

146 Tsoar (Hebreeuws) betekent tijdelijke rust en contem-
platie om daarna weer door te kunnen gaan, zoals een 
oase waar men op adem kan komen en gedachten kan 
ordenen.

147 De kunstenaar over zijn werk: ”We moeten van de con-
ventionele (herkenbare) aspecten van het schilderen af, 
zonder de positieve zeggingskracht ervan in te ruilen voor 
de steriele decoratie of het eenvoudige ontwerp […] Voor 
mij ligt de uitdaging van het schilderen besloten in de 
mogelijke botsing tussen geërfde concepten en het eigen 
beeld. Daar moet ik gewetensvol mee omgaan.” (Bron: 
http://yellow-fellow.org/?page_id=2930)

148 Zie: respectievelijk Hoofdstuk vier en vijf.
149 Bijvoorbeeld: Kunst als therapie (De Botton, 2013) of Art 

is Therapy (De Botton & Armstrong, 2014), verwijzen 
naar kunst als therapeutisch instrument bij specifieke 
persoonlijke problemen van publiek. Deze aanpak 
levert ook kritiek op: “You could coerce any art at all into 
his cause of mental hygiene and spiritual wellbeing. De 
Botton reduces art to its discernible content. He doesn’t 
make us want to look at all.” (Bron: www.theguardian.
com, artanddesign, 2014/apr/25, art-is-therapy-alain-de- 
botton-rijksmuseum-amsterdam-review, geraadpleegd op 
27 oktober 2015).

150 Het onderscheid tussen de drie rollen ligt in de ver-
schillende manieren van produceren (individueel of 
gezamenlijk), distribueren (museum, organisatie of 
stad), intenties (romantisch idealisme of pragmatisch 
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realisme), publiek (selectief elitair, betalend publiek of 
iedereen) en financiën (sponsor of zelfvoorzienend).

151 Het idee van participatie in de kunst en het activeren 
van de toeschouwer is niet nieuw. Eco (1962) houdt al 
in zijn The Poetics Of The Open Work een pleidooi om 
kunst, muziek en literatuur meer toegankelijk te maken 
voor publiek. Dijk (2010) stelt de vraag: wat maakt de 
relationele kunst zo anders? Zonder participatie van 
publiek is er geen kunst en het publiek wordt gedwon-
gen een tijdelijke gemeenschap te vormen, met een 
open einde, met als risico dat kunst vervolgens snel kan 
overgaan in entertainment.

152 Relationele aspecten die ik tot nu toe niet met behulp 
van de voorgaande theorieën heb kunnen verklaren.

153 Op mijn vraag “Wat is voor Buber het doel van de rela-
tie?” antwoordt Van der Velde: “Dat zal hij niet zomaar 
zeggen. Zodra je erover gaat praten, plaats je je erbuiten. 
Dan komt het tot de Het wereld, de wereld der dingen. 
Het dialogische Het. Daar kan je je niet buitenstellen zon-
der je te verloochenen, dat is fundamenteel.” (Gesprek 
13 januari 2011. Bron: www.yellow-fellow.com/Buber).

154 “De eeuwige oorsprong van de kunst is dat gestalte zich 
tegenover de mens stelt en door hem kunstwerk wil wor-
den. Geen product van zijn ziel, maar verschijning, die op 
zijn ziel toetreedt en werkende kracht van haar eist. Het 
komt aan op een wezensdaad van de mens: verricht hij 
die, spreekt hij met zijn wezen het grondwoord tot de ver-
schijnende gestalte, dan stroomt de werkende kracht, het 
kunstwerk ontstaat.” (Buber, 1998, p. 14-15)

155 Gergen (2009, p. xxiii) baseert zijn relationeel mens-
beeld op ‘relationally embodied action’ van Merleau- 
Ponty, Levinas en Buber. Merleau-Ponty (1968) spreekt, 
volgens Gergen, over transactie in plaats van interactie. 
Levinas en vooral Buber liggen, zijns inziens, dichtbij 
zijn visie ook al is hun visie op moreel handelen uit-
eindelijk toch subjectivity-centered en afhankelijk van de 
vrijwillige beslissing van de actor.

156 Gergen plaatst zijn relationeel mensbeeld naast het 
autonome mensbeeld en het romantische beeld over 
de artistieke kunstenaar als autonoom en geïsoleerde 
individu, waarbij separatie essentieel lijkt voor inspira-
tie. Echter, creatief handelen en innovatie vindt volgens 
Gergen (2009) juist ook plaats in een sociale traditie 
en de botsing tussen sociale tradities. Hij citeert hierbij 
Becker (1982): “The artist works in the centre of a network 

of cooperating people whose work is essential to the final 
outcome.” 

157 “We stand each moment at a precious juncture, gathering 
our pasts, thrusting them forward and in the conjunction 
creating the future. We may sustain tradition, but we are 
also free to innovate and transform.” (Gergen, 2006, 
p. 49)

158 Degeneratieve of disruptieve processen zijn ont-
wrichtend en afbouwend, en leiden tot verwijdering, 
vervreemding of strijd. Generatieve processen zijn ont-
wikkelend en vernieuwend, en leiden tot uitbreiding, 
vitaliteit, duurzaamheid en het stromen van betekenis-
sen. (Gergen, 2009)

159 Context, medebepalend voor betekenisproductie, is 
zowel specifiek en bepaald als onbepaalbaar en niet af 
te grenzen. De grenzen zijn willekeurig en verlegbaar. 
“De context kan namelijk voortdurend naar alle kanten 
en zonder einde worden uitgebreid”; Van Dongen et al. 
(1996, p. 164) citeren IJsseling (1990, p. 9).

160 Gergen refereert naar onderzoek (onder meer 
 Baumeister, 2001; Baumeister, Smart, & Boden, 1996) 
dat een verbinding suggereert tussen een gevoel van 
superioriteit en geweld. (2009, p.12)

161 “The flowing together of multiple voices, is the essence 
of confluence” aldus Hersted en Gergen. (2013, p. 26) 
Zij spreken liever over con-fluence dan over in-fluence.

162 “[In] unusual juxtapositions new methaphors and unsett-
ling integrations are invited.” (Gergen, 2009, p. 94)

163 In de Westerse cultuur zijn bedrijven vaak rationeel en 
instrumenteel opgezet, waardoor ze moeite hebben 
met bevlogenheid en emoties van medewerkers. In een 
waarden gedreven organisatie, zoals een familiebedrijf, 
kan meer vitaliteit, bevlogenheid en commitment ont-
staan, aldus Gergen. (2009, p. 181-2)

164 Counterlogica’s, zoals: vrijheid en commitment, samen-
werken en competitie, rationaliteit en emotionaliteit, 
rust en spanning. 

165 Gergen (2009) onderscheidt naast de transformatieve 
dialoog vier meer begrensde dialogen, die gericht zijn 
op (maximale) winst en (minimaal) verlies, en daardoor 
in zijn ogen kans hebben op separatie en conflict: argu-
menteren en overtuigen via mooie retoriek, onderhan-
delen of afdingen tot de hoogst mogelijke winst voor 
jezelf, onderhandelen tot wederzijds gewin (mutual 
gain) en mediation. 
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166 Appreciative Inquiry (Cooperrider et al., 2000) zorgt 
voor brede participatie in een wederzijds bevestigende 
dialoog. Het kent vier fasen: verkennen en waarderen 
wat je al doet (discovery), verbeelden wat mogelijk is 
(dream), vormgeven van het nieuwe (design) en veran-
keren wat je gaat doen (destiny) (Gergen, 2009, p. 329)

167 Van Dongen et al. (1996) kijken naar de wijze van pro-
duceren van functionele of construerende conflicten en 
de wijze waarop men in disfunctionele of destructieve 
conflicten de situatie kan hanteren. (p. 14)

168 Organisatorische narcisme treft men in organisaties of 
teams die om diverse redenen, zoals zelfgenoegzaam-
heid, crisis of gevaar, zich te veel naar binnen richten en 
te weinig oog hebben voor nieuwe en andere geluiden 
van buiten. Ze trekken hun muren op en stellen hun 
eigen belangen veilig. 

169 De drie relationele scenario’s zijn: a) ontwikkelend: 
opbouwend, met focus op leren, creativiteit en  plezier, 
b) behoudend: onderhoudend, conventioneel, en c) ver-
ziekend: vijandig, zwijgen, verbreken van relaties, weer-
stand tegen opdrachten, competitie en schuld (Hersted 
& Gergen, 2013, p. 44). 

170 Taal is bij relationeel leiden en het relationele mens-
beeld een beperkende factor. Termen als ik, jij en het 
komen uit de wereld van begrensde entiteiten. Gergen 
zoekt derhalve de bron voor al dat hij voor echt en 
goed neemt in het spirituele, poëtisch artistieke en het 
sublieme van natuur en wiskunde. (2009, p.371)

171 Koivunen (2006) ziet als kenmerken van visionair lei-
den: a) objectief: eenduidig, absoluut, meetbaar, data 
als enige waarheid, b) afstand en differentiatie: relaties 
zijn kunstmatig, instrumenteel, korte termijn, afstande-
lijk en hiërarchisch, c) onaanraakbaar en schisma: tus-
sen zij die het zien (idealistische leider met normatieve 
visie op organisatie) versus zij die het ervaren (mede-
werkers vanuit de praktijk), en d) individualiteit: als 
schepper van al het handelen, kaders, regels en bege-
leiding. Koivunen refereert aan Welsch (1997) en Levin 
(1989). (Koivunen, 2006, p. 94)

172 Koivunen ziet als kenmerken voor auditief leiden: 
a)  tijdelijkheid: eenmalig, immaterieel, uniek, moei-
lijk te omschrijven en te meten, complex, gevoel, 
b)   incorporatie: eenheid boven verdeling, teambelang 
boven individuele belangen, samenwerken boven com-
petitie, iedereen is verantwoordelijk en heeft invloed; 

verschillen als voeding voor creativiteit, c) zichtbaarheid: 
fysieke aanwezigheid en delen van unieke kennis hoe 
je dingen aanpakt (show-how), d) collectiviteit: kennis 
delen is kennis ontwikkelen is een gemeenschappelijk 
zingevingsproces, en e) luisteren: geluiden horen en ver-
talen naar esthetische kennis. (Koivunen, 2006, p. 103)

173 Het begrip organisatorische configuratie is eerder door 
Mintzberg (1979) geïntroduceerd ten behoeve van het 
omschrijven van multidimensionele, meervoudige con-
stellaties of patronen van conceptuele verschillende 
karakteristieken die meestal tegelijkertijd plaatsvinden 
tussen individuen, groepen, afdelingen, organisaties 
of netwerken. Vergelijkbare termen zijn archetypen of 
Gestalts.

174 Koivunen (2006), die haar visie baseert op Berendt 
(1992), versterkt dit vergelijken door op een vrij nor-
matieve wijze het verschil tussen visueel en auditief 
leiderschap te duiden: door zicht te associëren met 
ongelijkheid en agressie, en gehoor met compassie en 
vredelievendheid. Volgens mij een destructieve waarde-
ring van verschil. 

175 Verschil in betekenis ontstaat al wanneer je spreekt 
over ‘een relationele mens’, ‘de-mens-in-verbinding’, 
‘een mens-in-verbinding-met-anderen’ of ‘een relationeel 
 wezen’; over ‘de relatie’ of ‘een tussen-ons’.

176 Gergen herhaalt regelmatig zijn drie humane kernwaar-
den ‘het echte, het rationele en het goede’. Van der Velde 
(2011) refereert regelmatig aan de drie basiswaarden 
van Plato (427-347), namelijk ‘het goede, het ware en het 
schone’). Gergen wisselt ‘het schone’ in voor ‘het echte’. 
Een complicatie die ik in de inleiding al duid.

177 De kunstenaar spreekt sterk vanuit autonomie: “Mijn 
opzet”, “Ik heb tijdens de expo thuis nog nieuwe werken 
gemaakt”, “Ik heb series ideeën gehad, die ik telkens niet 
afdoende vond. Tot ik het ineens wist”.

178 In dit Vignet zijn duidelijke verdelingen zichtbaar zoals 
tussen Jan en Menna (over samenwerken met een 
externe kunstenaar), tussen denktank en Jan (over de 
keuze van de kunstenaar), tussen Jan en Caroline (over 
vernieuwende cross-overactiviteiten), tussen Menna en 
doetankers (over het inrichten van de expositie), tus-
sen Menna en kunstenaar (over zakelijke afspraken). 
Ook zijn bondjes zichtbaar, zoals tussen Jan en de kun-
stenaar (over zakelijke cross-overs), tussen Menna en 
Caroline (over artistieke cross-overevenementen).
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179 De ziekenboeg is opvallend groot in 2013: Caroline 
(voorjaar), Menna, Martin en Sophie (najaar), naast het 
overlijden van Errit (zomer).

180 Bijvoorbeeld: Guido raadt YF af om samen te werken 
met een uitvaartonderneming. Hij veronderstelt een 
mogelijk verbod van de verhuurder op basis van eerdere 
ervaringen rondom dit onderwerp. Zijn vermeende 
veronderstellingen beïnvloeden weer zijn handelen bij 
YF (“Versmalling van het experiment door de parochie”, 
“Steeds meer beperkende regels, waardoor het moest 
manoeuvreren tussen oude en nieuwe waarden”).

181 Jan heeft zijn ideaal plan en business model al geschreven 
in 2003, ruim voordat Leidschendam in zicht was (“We 
hebben toen al opgeschreven wat we wilden”). Hij ziet 
zichzelf als de projectleider of bedrijfsleider met focus 
op commerciële, zakelijke en ambitieuze plannen naast 
duidelijk projectmanagement, structuur en taken. Hij 
heeft met name aandacht voor financiën (“Als ik geen 
financiën zie, dan ben ik niet geïnteresseerd”), resultaten 
en producten (“Mijn product is een Eureka-moment.”). 
Hij is als de visionaire leider Dionysos. (De Monthoux et 
al., 2007)

182 Menna ziet zichzelf eerder als de YF kunstenaar 
(“ Tastbaar maken van het gedachtegoed”; “Compro-
misloos werken aan kruisbestuiving”) dan als de leider. 
Of de facilitator in het artistieke proces (“Faciliteren 
dat nieuwe experimenten kunnen ontstaan”) die kaders 
stelt. Ze vindt dat de denktank meer zelforganiserend 
is (“Door de jarenlange cultuur van vrij denken”) en dat 
de doetank wel leiding behoeft (“Omdat YF van vrijheid 
naar moeten is gegaan”). Spreekt over Brabants Leider-
schap (“Collectief, open en met kritische dialogen en […] 
het stellen van vragen die anderen helpen bij het zoeken”). 

183 In Vignet 15 komt al wel de moeite met leiderschap 
in YF aan de orde, doch er wordt niet nader gezocht 
naar de bronnen. In Vignet 12 is leiderschap ook kort 
 besproken.

184 Guido: “Ze hebben weinig binding met de mensen die ze 
nodig hebben. Solistisch optreden”, “Er is weinig ruimte 
voor een veilige omgeving voor andere mensen: het gaat 
meer om de ego’s van de kunstenaars, de discussies,  ruzies 
en afstand creëren. Veel gedoe.”

185 Bij de configuratie analyse maak ik gebruik van drie 
symbolen: cirkel voor een hechte groep (netwerk of 

team), driehoek voor los zand (verzameling), en vierkant 
voor een tussenteam (in ontwikkeling, in verzanding).

186 Oorzaken voor het twijfelen zijn onder meer: a) de 
moeite met en het gebrek aan tijd voor het vertalen 
van het esthetisch kader in handelen door de denk-
tank-leden, b) de polariserende visies op ondernemen 
en organiseren, c) de verhoogde druk door gebrek aan 
inkomsten, en d) het gebrek aan vrijwilligers en het 
(steeds meer) uitvallen van deelnemers in 2013 (ziekte, 
valpartij; zie Vignet 2, 12, 16).

187 Onder meer: a) tussen het sub-team Leidschendam 
(Guido, Martin, Ron en Sophie) en het sub-team ‘men-
sen van de denktank’ (Jan, Menna, Caroline), b) tus-
sen de mensen die structuur en zekerheid willen (Jan, 
 Laurens, Guido) en de meer vrije denkers (Menna, 
Caroline), c) tussen Menna als curator en het expositie-
team (Guido, Martin, Ron).

188 Bron: Gespreksverslag oktober 2014.
189 Zie voetnoot 11 (containment).
190 Respectievelijk Hoofdstuk vier, vijf en zes.
191 Van der Velde et al. (2010)
192 Van der Velde (2010, 2011) en Van der Linden (2008) 

spreken in dit verband over esthetische intelligentie: het 
vermogen om tussen de regels door met al je zintuigen 
de verborgen betekenis te doorgronden. Presta duidt 
met 981 deze verborgenheid; “ondeugend speels ‘iets’ te 
zeggen, zonder het te noemen”. (Zie Vignet 2) 

193 Succesvolle cross-overexperimenten en schwung zijn 
beschreven in Hoofdstuk vier.

194 Begrippenkader: a) dualiteit is een tweeheid, tweeslach-
tigheid of verbinding van twee principes (Bron: www.
encyclo.nl); b) dualisme is de leer van twee tegenover of 
onafhankelijk naast elkaar bestaande grond beginselen, 
ter verklaring van de werkelijkheid; het goede en het 
kwade in een persoon (Bron: www.vandale.nl) , c) een 
paradox is een schijnbare tegenstelling of tegenstrijdig-
heid (Bron: www.vandale.nl). “Contradictory yet inter-
related elements that exist simultaneously and persist over 
time.” (Smith & Lewis, 2011, p. 382), zoals ‘sterven doet 
leven’.

195 Planmatig organiseren is een bedrijfskundige interpre-
tatie van organiseren c.q. een manier waarop verschil-
lende delen tot een systematisch geheel in elkaar zijn 
gezet (Bron: www.vandale.nl). Oorspronkelijke bete-
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kenis is ook een orgel of muziekinstrument bespelen. 
(Bron: www.etymologiebank.nl)

196 Becker (2008) noemt reputatie, support en een body 
of conventions, een complex geheel van afspraken en 
regels, de succesfactoren voor een kunstwereld (zie 
Hoofdstuk vijf).

197 Derksen (2015) spreekt over drie strategieën om met 
moeilijke paradoxen en paradoxale spanningen om te 
gaan: a) negeren of ontkennen, b) transcenderen, oplos-
sen of laten verdwijnen; of c) containen, de spanning 
omarmen en als waardevol (open, levend)  beschouwen.

198 De transformatieve dialoog is open en polyfonisch, 
waarbij iedere, ook tegenstrijdige, stem hoorbaar en 
gelijkwaardig is, zodat nieuwe, gedeelde betekenissen 
en realiteiten kunnen ontstaan. (Gergen, 2009)

199 Dit is ten nadele van de andere, niet gekozen kant. Door 
te kiezen gaat men uit van het een of het ander; de para-
dox wordt een dilemma: een lastige keuze tussen twee 
onaangename zaken (Bron: www.vandale.nl) Een keuze 
die op een later moment weer kan terugslaan in een 
organisatie, doordat betrokken de nadelen ervaren en 
dan opeens de andere kant op willen. ( Lewis, 2000; 
Derksen, 2015)

200 Letiche (2005) ziet melancholie als een naar binnen 
gericht conflict, een vlucht van oppositie, dat zich kan 
uiten in oppervlakkige kritiek, cynisme, weerstand 
en inactiviteit “In such melancholy, meaning is frozen, 
change and creation are avoided – the status quo is not 
challenged.”(p. 295) Schwung is meer een naar buiten 
gerichte, collectieve en energieke energie.

201 Een bekende koan is die waarin een leerling zijn 
Zen-meester vraagt: “heeft die hond – die voorbij loopt – 
ook een Boeddha-aard, of niet?” Waarop de Zen-meester 
antwoordt met: “mu”. Mu schept de ruimte “[…] om niet 
zwart-wit te denken en vragen onbeantwoord te laten […] 
en vervolgens te zien wat er dan gebeurt.” (Bron: www.
mu.nl; www.wikipedia.org/koan.zen; Abe, 1997).

202 Defensief of negatief projecteren is een afweer-
mechanisme, waarbij men (onbewust) eigen, negatieve 
emoties (angst, eenzaamheid, woede, falen) of eigen-
schappen ontkent, door deze juist aan iets of iemand 
anders toe te schrijven; Het ‘wat je zegt ben jezelf ’-prin-
cipe.

203 De literatuur van Schiller (1795/2009) beschouw ik als 
basis voor de overige literatuur, met name zijn visie op 

speeldrift, speel- of tussenruimte en de spanning tus-
sen materie en moraal. (Zie Hoofdstuk vier) 

204 De Monthoux ontwikkelt inzichten ten aanzien van het 
managen van schwung, van een kunstonderneming en 
van esthetisch leiderschap (2000, 2002, 2004, 2007, 
2012, 2013), in Hoofdstuk vier tot en met zes.

205 Perspectivistisch (perspicere, Latijn): ergens doorheen 
kijken of doorgronden; het zien van een veelheid van 
over elkaar heen vallende en met elkaar in strijd zijnde 
perspectieven; de mens kan de werkelijkheid uitslui-
tend fragmentarisch ervaren, de ‘ware werkelijkheid’ is 
een illusie. (Bron: www. Encyclo.nl). 

206 Zo zijn er tegelijkertijd en gedurende de casus a) ver-
halen over bevlogenheid, esthetische ervaringen en 
schwung (culturele esthetiek), b) continu spanningen 
tussen commerciële, organisatorische en esthetische 
belangen (commerciële esthetiek), en c) verhalen over 
(wel/niet) succesvol samenwerken en het belang van 
het relationele, mens-in-verbinding, configuraties van-
uit hechtheid of los zand (relationele esthetiek). Zie ook 
de matrix ‘Vignetten van de casus YF in de tijd’. (Zie 
Hoofdstuk twee, Figuur 3)

207 Bijvoorbeeld: de notitie ‘In bedrijfsstelling’ met een over-
zicht van vijftien functies, een voorstel met (zestien) 
ideeën om de naamsbekendheid van YF te vergroten, 
een to-do lijst met 22 actievoorstellen (zie Vignet 11).

208 Een binnen-buiten positie is voor mij een andere waar-
neem- of handelingspositie, gepositioneerd in de tus-
senruimte tussen de reguliere organisatie (binnen) en 
de wereld daarbuiten (buiten). Bijvoorbeeld letterlijk 
in de tuin van het gebouw in Leidschendam, buiten de 
standaard overleg ruimte en tafel, of samen met andere 
vrijwilligers, buitenom de reguliere groep  betrokkenen.

209 Van het managen van een kunstonderneming, schwung 
en een vaste organisatie (2004), naar het faciliteren 
van fields of flow, becoming, transforming en bewegen 
(2007).

210 Van der Velde waarschuwt zelfs dat unanimiteit 
gevreesd dient te worden. Unanimiteit is gevaarlijk 
en verdacht, aldus Van der Velde. “Als alle rechters het 
erover eens zijn dat een verdachte schuldig is, laat hem 
dan vrij. Dan moet hij onschuldig zijn.” (2010, p. 65; 2011. 
p.32)

211 Boonstra en De Caluwé introduceren een circulair over-
zicht van een paradoxale situatie met acht polen in de 
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wereld van organiseren en veranderen. (2006; p. 13) Ik 
introduceer in deze casus een triade met drie polen.

212 De vormgeving van de Figuren 18, 19 en 20 is geïnspi-
reerd op de Genesis van de Vorm (1982) van de geom-
etrische kunstenaar Mark Verstockt. Dit kunstwerk 
is onderdeel van de YF collectie. (Bron: www.yellow- 
fellow.org). Zie ook Voetnoot 66. 

213 Bijvoorbeeld: De architect van Eijck ontwikkelt speel- en 
tussenruimte als een humane tussenruimte tussen twee 
dominante ruimten, waarbij de omgeving (buiten) ook 
altijd binnen zichtbaar is. De filosoof Oosterling (2000, 
2005) spreekt over inter-esse en een spatio temporeel 
interval, waarbij de lichamelijke spatialiteit de geeste-
lijke temporaliteit aanvult en niet tot elkaars tegenpolen 
maakt. Kalverboer (2005) spreekt bij kunst en therapie 
over tussenruimte wanneer het gaat over het inschatten 
van de ruimten tussen mensen, objecten en contexten, 
tussen voor- en achtergronden. Hundman (2010) refe-
reert aan Ahrendt (1999) en haar ‘in between’ ruimte of 
‘acting in concert’ waar op de wereld betrokken men-
sen spreken en handelen vanuit het belang van velen 
(publiek, privaat) zodat vrijheid en vernieuwing kan 
ontstaan voor ‘pluraal’ samenleven.

214 Zie Bijlage 6 met een overzicht van betekenissen van 
het begrip tussen- of speelruimte in diverse literatuur.

215 Synoniemen zijn: criticus (De Monthoux, 2004), relati-
onele realiteitscoach (De Monthoux, 2013), een vierde 
partij (Van Dongen et al., 1996), leermeester, spelmees-
ter, container, procesfacilitator, mediator, bemiddelaar. 

216 De casus toont dat het: a) faciliteren van speelruimte 
(dialogen met kunst) meer bedoeld zijn voor publiek 
dan voor intern gebruik; b) reflecteren op het hande-
len vanuit het YF gedachtegoed is meer voor publieks-
activiteiten, en minder voor interne processen, en 
c) reflecteren gaat meer over content en minder over de 
sociale en relationele interacties tijdens het organiseren 
(proces). Met uitzondering van Vignet 8 (de roze kata-
lysator) en 9 (schwung met externen) waar ook over de 
essentie van YF wordt gereflecteerd.

217 In analogie met het ervaringsgericht leren van Kolb 
(1983).

218 Het gaat hier niet om een ongehinderd kunnen doen 
wat je wilt, maar een handelen en bijdragen in soci-
ale interacties vanuit een vrije geest (Van der Velde, 

2011). Gergen (2009, p. 19, p. 161) waarschuwt wel voor 
groepsdruk en groepsdenken in relatie tot het vrij den-
ken en handelen van het individu. Conformiteit, loya-
liteit en commitment beïnvloeden het vrije handelen. 
Ik stel vast dat alle betrokkenen in de casus vrijwilliger 
zijn, doch niet altijd echt vrijdenkers of -doeners, door 
de groepsdruk van de denktank of doetank.

219 Bijvoorbeeld vrije deelname aan denktank, vrije gees-
ten, vrijheid in spreken, afwijken van agenda’s, lukraak 
denken, vrijwilligers, vrijheid in bijdragen, doen wat je 
leuk vindt, niets is verplicht, zelforganiseren, vrijheid in 
leiden en leiderschap, vrije eigenaarschap, et cetera. 

220 Dualistisch leiderschap waarbij de een zich richt op 
nut en resultaat (zakelijkheid, groots, doelgericht), en 
de ander op relaties en vrijheid (experiment, artistieke 
realiteiten, mogelijkheden). Zie ook Vignet 6, 15 en 17.

221 Drie voorbeelden uit de casus. Wanneer de vrije denk-
tank wordt gestuurd op het op tijd produceren van 
creatieve cross-overactiviteiten wordt juist de co-cre-
ativiteit geremd, en later zelfs abrupt gestopt door de 
autonome kunstenaar die zijn tentoonstelling niet wil 
delen met derden (Vignet 10). Wanneer in de strategie-
sessie de voorzitter en penningmeester van het bestuur 
direct het woord nemen om het belang van inkomsten 
te benadrukken, wordt ieder nieuw idee gedomineerd 
door efficiëntie en commerciële belangen (Vignet 13). 
Wanneer de denktank de signatuur dreigt te krijgen van 
een resultaatgerichte projectgroep met directief leider-
schap is dit reden voor sommige leden om op te stap-
pen (Vignet 16).

222 Van der Velde verwijst naar de sociocratie als sociaal 
ontwerp van Endenburg (1992). (2010, p. 61)

223 Bijvoorbeeld: exposities, cross-overevenementen, con-
tracten, contacten, inrichting ruimten, altaren en kruis 
weghalen, website, publiek, uitnodiging, transport, 
schoonmaak, catering, servies, toiletten, et cetera.

224 Voorbeelden van emoties uiten. Menna: “Mond dicht! 
[…] We redeneren allemaal vanuit onze eigen wereld! […] 
En dat gaat heel ver mis in het proces! We moeten naar 
onszelf kijken. Kunnen wij als groep, zoals we hier zitten, 
met alle kwaliteiten zoals we hier in huis hebben, zijn we in 
staat om naar onszelf te kijken? Om te luisteren waarvan-
daan dit komt? […] Ik vind jullie stuk voor stuk leuke men-
sen, maar in dit groepsproces is het een draak!” ( Vignet 12)
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225 Voorbeeld van ruimte zoeken. Guido: “We moeten 
elkaar blijven stimuleren. Eigen dingen doen, maar wel 
passend in het totaal beeld. We gaan de boer op. Dingen 
doen die we leuk vinden!”. (Vignet 12) 

226 De denktank houdt zich vanaf het begin bezig met de 
vraag of een dialoog met kunst kan bijdragen aan een 
anders kijken, denken en handelen van de beschouwer. 
De aanname is dat abstracte kunst van belang is voor 
de samenleving. Een tweede aanname is dat de verza-
melaar (Jan) zijn werk als manager van grote projecten 
anders en efficiënter heeft kunnen doen, dankzij zijn 
liefde en oog voor kunst.

227 Het YF gedachtegoed wordt door menigeen als te 
abstract ervaren wat het vertalen ervan naar con-
creet en gezamenlijk handelen bemoeilijkt. Zo blijkt 
 Perspectieven (Van der Velde, 2011) moeilijk te door-
gronden voor menige lezer. Van der Velde schrijft dat hij 
‘onze menselijke inspanningen in een perspectief wil plaat-
sen’ (inleiding, p. 8), waarna hij in het eerste Hoofdstuk 
begint met zijn visie op ‘Oneindigheid als inzet voor een 
scheppende geest’, een toelichting op een constructieve 
bisectie vanuit de euclidische geometrie, gevolgd door 
een betoog over mimesis, de zintuiglijk waarneembare 
wereld en Plato’s ideeënwereld. (p. 9) Begrippen die 
niet voor iedereen toegankelijk of begrijpbaar zijn en 
daarmee het handelen kan faciliteren.

228 Kritiek komt van alle kanten: van buiten uit het publiek 
(abstract, elitair, moeilijk, niet toegankelijk), of van de 
kunstenaars waarmee YF werkt (spelletjes van YF, niet 
professioneel, niet te vertrouwen), maar ook van binnen-
uit (abstract, arrogant, niet efficiënt, te commercieel, niet 
artistiek).

229 Twee voorbeelden: “De zoektocht naar het halveren van 
een kubus. Leidraad is: kan het anders, met verrassende 
mogelijkheden als resultaat?” (Van der Velde, 2011, p. 9) 
Of: “Ga in een dialoog met een kunstwerk dat je aan-
spreekt. Probeer zoveel mogelijk ontbeeldend te kijken. 
Wat heeft het werk jou te vertellen?” (opdracht voor een 
groep bezoekers). 

230 Als jongste lid van de denktank heb ik zelf ervaren hoe 
lastig het is om enigszins inzicht te krijgen in ‘het YF 
gedachtegoed’ waarnaar regelmatig wordt verwezen. Ik 
stel regelmatig de vraag: wat is hier ‘YF’ aan? Alsof er 
een objectief en gedeeld kader zou zijn dat mijn en ons 

denken kan ordenen. Het gedachtegoed is voor mij pas 
gaan leven door de ‘Tussen-Ons’ gesprekken (2010) en 
mijn participeren in diverse cross-over experimenten.

231 Van der Velde heeft een binnen-buitenpositie in de 
denktank: niet alleen door zijn fysieke houding (soms 
net iets uit de kring zittend, luisterend, kijkend, soms 
naar binnen gekeerd; als een kunstenaar die een stap 
achteruit zet om het geheel te bekijken) maar ook 
door de relaties die hij legt tussen YF, abstracte kunst, 
bestuurders en samenleving. Hij is als een kritische 
leermeester waarnaar Schiller en De Monthoux verwij-
zen, die de betrokkenen faciliteert bij het oordelen over 
het eigen handelen en gedrag.

232 Van der Velde: “Ik ben tout cour relativistisch. Dat bete-
kent gerelationeerd aan alles wat je maar raken en treffen 
kan. Dat betekent niet wegrelativeren maar zorgen dat je 
de opening houdt op nog een andere relatie met wat maar 
echt is. Tout cour, betrekking hebbend op alles, in elkaar 
opzicht, helemaal doordacht. […] het is een openstaan 
voor elke richting.” (2010, p. 35) Relativistisch betekent 
dat alle kennis betrekkelijk is, afhankelijk van het ken-
nend subject, door het standpunt dat het inneemt en 
door de omstandigheden waarin het verkeert. (Bron: 
www.enclyclo.nl)

233 Van der Velde refereert aan de kunstenaar Ger de Joode 
die zichzelf de opdracht geeft een kubus te halveren, 
op een andere dan de normale wijze. Van der Velde laat 
zien dat er meer en vooral ook verrassende artistieke 
mogelijkheden zijn dan een gewone bisectie. (2011, 
p. 8-9) 

234 Van der Velde maakt geen onderscheid tussen dialoog, 
discussie of confrontatie: een echte dialoog kan con-
fronterend zijn, en een discussie kan dialogisch wor-
den. Als definities maar lenig blijven en betekenissen 
niet waterdicht zijn. (2010, p. 26)

235 Van der Velde: “Er zijn ook gewone delen. Als je een 
vaas deelt in tien stukken, dan spiegelt de scherf hoog-
stens de verdrietigheid van wat de vaas ooit was: mooi.” 
(2010, p. 11)

236 Als meervoudige academicus (hoogleraar) legt Van 
der Velde levendige verbindingen tussen wijsbegeerte, 
wiskunde, natuurkunde, godsdienstleer en (abstracte) 
kunst, muziek en poëzie.
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237 Warme avondzon 
 Spoelt zacht in koelblauw water
 Mijn zorg vandaag weg
 (Bron: auteur, 2016)
238 Dit figuur is tevens door mij in beeld gebracht in het 

beeld ‘Gene zijde’ (2013, Belgisch hardsteen) 
239 Of zoals Letiche, mijn promotor, met een knipoog 

opmerkt tijdens een van onze gesprekken: “Het ongeluk 
was niet goed voor je lichaam, maar wel voor je geest.” 
(Bron:Gesprek 28 oktober 2016).

240 Eerder (2010) heb ik een downunder proces beschreven 
dat, mijns inziens, tegelijkertijd speelt bij een creatie-
proces en flow. Pas wanneer ik bij beeldhouwen in een 
fase kom van structureel misslaan of wanneer de steen 
mij gruwelijk aanstaart, voel ik dat ik een andere weg 
heb te gaan, om tot iets nieuws te komen. 

241 Beelden over tussenruimten zijn onder meer: Contain-
ment (2009), Geloven (2009-2010), Heimelijke Inter- esse 
(2010), Verborgen Verbinding (2011), Inter-esse (2011), 
Binnen-Ruimte (2011-2012), Oerdrup (2012), Fragiele 
Inter-esse (2012), Het Ei van C (2013), Extra-esse (2014). 
(Bron: www.carolinevanderlinden.nl)

242 Ik noem deze vorm schijn-materie, omdat het een 
andere materiaal lijkt dan de basissteen (Belgisch hard-
steen), door de andere wijze van bewerking. 

243 Mater (Latijn) betekent moeder, materia (Latijn) bete-
kent grondstof, bouwstof; dat waaruit iets bestaat, 
de bouwsteen waaruit de (waarneembare) wereld is 
opgebouwd, het voorwerp der zintuiglijkheid dat per 
definitie moet veranderen (van plaats en vorm). (Bron: 
etymologiebank.nl/materie; www.encyclo.nl/materie)

244 ‘981’ (Presta, 2000) refers to the invisible, in casu the 
three numbers that are not present in the painting. 

245 The book contains eight photos of different sculptures 
exploring the themes “Inter-Esse” (being in-between, 
being of interest) and “In-between” spaces. (Van der 
Linden, 2009-2014)
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Summary

How can we make our world a more tolerant place 
with the help of art? Imagine you are teaching lead-
ers and decision-makers the art of an open and 
 unprejudiced dialogue in a museum-like studio 
using art as a tool for communication. The aesthetic 
form of dialogue may teach the  decision-makers to 
open themselves fully to new and different ways of 
seeing, listening, and acting. This in itself can lead 
to tolerance, unity-in-diversity, and revelatory think-
ing. Just suppose this is your aesthetic humanistic 
ideal and you are very enthusiastic about it. How 
would you express your ideal in action and make it 
happen? How would you organise your inspiration 
or Schwung?

A story on the organisation of 
Schwung

Since 2003, a think-tank of art lovers called Yellow 
Fellow (YF) meets regularly in a small, traditional vil-
lage in Brabant. The key topic of discussion is how to 
create greater public exposure for the substantial pri-
vate collection of abstract art owned by the founder 
of this artistic think-tank. After all, a work of art only 
“works” when it has an effect on others or when it 
lets its public work. It does not work when it is hid-
den away in storage or considered to be interesting 
wallpaper. The think-tank develops an aesthetic and 
humanistic ideal or body of thought via the exchange 

of experiences, inspiration and reflections on small 
exhibitions and crossover experiments, organised 
by the curator of the YF art collection. This aes-
thetic ideal refers to possible relations between a 
museum-like studio, unbiased dialogue, outstand-
ing artistic crossover events, the intrinsic agogical 
power of (abstract) art and the right decisions of 
decision-makers, to make our world a better, more 
tolerant place. Such an aesthetic ideal or conviction 
only works when one comes out in the open and 
makes it res publica.

When the opportunity arises to rent an impres-
sively large space for a foreseeable period of three 
years (2012-2014), the think-tank takes the opportu-
nity to bring its aesthetic ideals into practice. Partly 
made possible through seed capital, which is rapidly 
collected. The location, a church in Leidschendam 
built in the sixties and already with extra exhibition 
walls in place, is quickly transformed into an exhibi-
tion space, a museum-like studio, an art depot and 
a conference space. A pragmatic do-tank quickly 
arises at the location, consisting of enthusiastic, 
local volunteers and three members of the think-
tank. This do-tank is responsible for organising a 
diversity of day-to-day activities, such as the man-
agement of the building, the art storage, the setting 
up of exhibitions, the openings for the public, the 
catering, the receptions, et cetera. Together, think-
tank and do-tank, join forces in a challenging and 
uncertain adventure in order to “[…] make our ideals, 
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which we have been talking about for years now, come 
true”, according to the art collector and founding 
father of YF. The success of this new artistic enter-
prise is uncertain and will depend on many different 
factors, such as the ability to interact co-creatively 
with all the participants with various points of view 
on themes such as artistic crossover events, co- 
creative organising, autonomy and ownership.

Suiting the action to this idealistic body of 
thought, and organising Schwung for a new and 
large audience, turns out to be a real challenge 
from the moment YF start as an alternative art firm 
(De Monthoux, 2004) in Leidschendam. Many deci-
sions – from the purchase of practical, economical 
as well as aesthetic cups to the pricing policy and 
commercial contracts for renting out the artistic 
location – call for co-creative organising and collec-
tive wisdom. In the old setting most activities are 
carried out in a rather autonomous, intuitive and 
small-scale way by the YF curator. The new  setting 
demands an alternative approach to organising, col-
laborating, and fine-tuning of many big and small 
decisions. It calls for a collective development of a 
new, co-creative and co-active way of working and 
decision-making, and a smart and savvy way of 
dealing with limited opportunities and many mutual 
differences. Above all, it needs a translation of the 
rather abstract, aesthetic philosophical YF body of 
thought, into a pragmatic body of conventions and 
frameworks that enables co-creative acting. The 
continuous challenge for this new, alternative art 
firm is to create and maintain an atmosphere with 
enough open “playing space”, freedom, and trust in 
each other within and between the different groups 
such as the think-tank, do-tank and Board of the 
Foundation. Besides getting things done efficiently, 
YF also needs space to creatively play with new, 
artistic crossover concepts and be open about out-

comes. A heart-felt dilemma emerges between the 
need for structure and clearness versus the need to 
playfully experiment, without restricting the creative 
processes by endless to-do-lists, scripts, and task 
descriptions.

For three years, the duration of the lease, several 
“gems” of artistic crossover events and exhibitions 
take place and most of the participants –   public, 
artists, organisers, and volunteers – are visibly 
inspired. At the same time, fiery debates occur about 
the higher idealistic objectives and the pragmatic 
collective “artepreneurship.” Different perspec-
tives and personal hobbyhorses fight for attention 
on matters as artistry, organisation, leadership, 
funding, incentives, motives, and group dynamics. 
Personal taste seems to be a justified starting point 
for a firm debate. Opinions about ‘What makes YF 
unique?’, ‘When is YF doing the right thing?’, ‘What is 
a good, alternative and aesthetic way?’ and ‘When is 
YF successful as an art firm?’ differ greatly among the 
participants. The most heard (self) criticism is that 
YF does not create artistic crossover events that are 
good enough to attract a new public, or it does not 
show the right leadership, works inefficiently, and 
creates insufficient income.

The central question for YF, and for this case 
study, is: how can a group of enlightened and 
art- loving people develop their aesthetic ideal 
success fully into an alternative artistic crossover 
organisation? In short: how can Schwung be organ-
ised successfully?

A long-lasting case study and 
coincidence
The story of YF forms the basis for a single, long- 
lasting, pragmatic and ethnographic case study. 

Van der Linden.indb   346 27-Sep-17   15:26:56



Summar y

347

My role as researcher is participative and multi-
ple, being a member of the think-tank, do-tank 
and Board of the YF Foundation. A multitude of 
 information emerges by taping most of the regular 
meetings, observing the group dynamic processes 
and developments, conducting various interviews, 
and observing (the making of) artistic crossover 
events in the timeframe 2011-2014.

Halfway through the research process the 
choice to narrate and indicate the case from three 
organisational aesthetic perspectives develops by 
coincidence. A severe fall down my staircase with 
the artwork ’981’ of Daniella Presta (2000) from 
the YF art collection in March 2013, unexpectedly 
forces me to stop with my work as researcher and 
participator.244 This emergency stop creates a dis-
tance between me and the object of research. An 
in- between space arises, offering me the  possibility 
to read and play with literature and the available 
information. Before the fall, I had already studied 
 literature on the management of art and aesthetic 
leadership (De Monthoux, 2000, 2004, 2007, 2012; 
De Monthoux and Strati, 2002; Strati, 1999, 2000, 
2009; Becker 1982/2008; Van der Velde, 2010, 2011; 
Taylor, 2002; Taylor and Hansen, 2005). After the 
fall, when I am able to concentrate and read again, 
I   discover an article by De Monthoux (2013) about 
three organisational visual strategies. This inspires 
me to create a useful organising  principle for the case 
study, namely Cultural, Commercial and Relational 
Aesthetics. One of the conclusions of the case study 
is that these three aesthetic principles take place 
at the same time instead of  time- sequentially, as 
De Monthoux suggests. Another article, on stuck-
ness (Petriglieri, 2007) – a temporary regression of 
the development of the present and new ways of 
living  – leads me as a  temporarily non-active par-
ticipative researcher to reflect and think in new 

 possibilities. This turn is needed in the case study, 
since the current  literature on an Art Firm and the 
management of Schwung (De Monthoux, 2004), 
Aesthetic Leadership (De Monthoux et al., 2007), 
Artepreneurship (De Monthoux, 2012), and Art 
Worlds (Becker, 1982/2008) does not offer me suffi-
cient support to interpret the case.

A more perspectivist approach to research is con-
sistent with the aesthetic body of thought of the YF 
think-tank. YF’s aesthetic ideal is put into words in 
Perspectieven (2011), a book by the philosopher Van 
der Velde, also a member of the YF think-tank. Van 
der Velde emphasizes the importance of putting 
our human efforts into perspective, and of a con-
tinually searching for connections between abstract 
art, philosophy, science, government and society. 
(2011, p. 7) He is a zealous advocate of “thinking-
in- possibilities” and in different perspectives. He 
criticizes mimesis or the imitation of behaviour, 
especially by directors and politicians. Van der Velde 
recommends a free, collective and reflective way of 
acting, by which a new or different kind of think-
ing can arise, especially when it is combined with 
respect and tolerance for the other and  otherness.

Cultural aesthetics

The most idealistic and aesthetic philo sophical 
perspective emphasizes the importance of a good 
aesthetic education or Bildung and an almost instru-
mental use of art and aesthetics therein, in order 
to develop a more cultural and complete Man and 
Society. Cultural aesthetics finds its origin in the 
18th century Western Romantic period and is so 
poetically summarised by the German philosopher 
Schiller (1795/2009) in his Aesthetic Education of 
Man: ‘A human can only become truly human while 
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playing’. In an in-between space for aesthetic play, 
man is free from the pressure of the two basic 
human drives Formtrieb or moralism, and Stofftrieb 
or materialism. One can learn to develop oneself 
in a more holistic way with the desire to play or 
Spieltrieb, and with art. According to Schiller, in the 
end this aesthetic way of playing benefits the cultural 
development of Man and Society. But not everyone 
has access to these artistic means, not then and not 
now. In this regard, Van der Velde (2011) emphasises 
a museum-like studio. A public place, like the old 
Greek mouseion, where leaders and decision-makers 
from different fields can practice dialoguing in an 
open, respectful, and non-restrictive way, with the 
help of philosophy and art. Preferably abstract art, 
according to Van der Velde. An aesthetic dialogue 
stimulates co-creative thinking and ‘giving birth to 
dancing stars’ or new, alternative ideas. (Van der 
Velde, 2011) This is not for the sake of imitation or 
 unanimity, but for the development of real demo-
cratic principles, tolerance and respect for differ-
ences, so that leaders and politicians will take ‘good, 
true and beautiful’ decisions.

De Monthoux (2004), continuing on Schiller’s 
desire for play, argues that one can only make art 
work and manage Schwung by organising an art 
firm, based on four unique managerial roles together 
with their interplay, namely the artist or creator, the 
critic or educator, the public and the art-technician. 
He also differentiates five archetypes of an art firm 
that all like to produce art, but in different ways: 
the Avant-Garde Enterprises, Artistic Companies, Art 
Corporations, Flux Firms and Postmod Performances. 
(De Monthoux, 2004) He warns us against the dual 
dilemma of totality and banality, and the implod-
ing and exploding of art, where art can be put to 
work to influence the masses for either political or 
 commercial gain. Schiller, Van der Velde, and De 

Monthoux consider cultural aesthetics as a nec-
essary, holistic Bildung of Man and Society, made 
 possible with the help of an in-between “playing 
space”, the desire to play, and art and aesthetics as 
sensitive guides or educators.

The case study shows that the participants are 
capable of making art and aesthetics work, while 
managing Schwung in specific situations. Features 
of organising successful crossover events are, 
among other things: a) a simple, abstract, artistic 
and/or aesthetic concept or essential of the cross-
over event, and the ability to stick with it, b)  the 
presence of a number of diverse, free and in- 
between “playing spaces” within the organisation, 
for both public and organisers, c) a “light” way 
of organising by playing with a limited number of 
frames and simple playing rules, d) a shared feeling 
of freedom, engagement and ownership, e) a good 
sense of timing and reactions sensitive to emergent 
situations, and f)  the mentality of “thinking-in- 
possibilities.” Schwung seems to be “organisable”, 
but not  controllable. The organisation of Schwung is 
a continuous search process and cannot be taken for 
granted. The case study reveals that the volunteers 
self- evidently develop a division of tasks and roles 
amongst themselves, more or less comparable with 
the four  players within the art firm (De Monthoux, 
2004), albeit that the role of the YF artist is not very 
explicit and clear. Who are the artists or creators in a 
co-creative collective, such as YF? At the same time 
there is a collective inability to make a choice for 
one clear organisational form, with disorder, discon-
tent, and disputes as a result. Talking about success 
makes a difference when Schwung is managed by 
a small, experimental avant-garde organisation or a 
large entrepreneurial performance driven company. 
The case study illustrates that to be able to organise 
or facilitate Schwung, “playing space” and aesthetic 
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Bildung, one needs a subtle form of rational- intuitive 
logic, or an aesthetic practical wisdom, as individual 
and collective. In this regard Van der Linden (2010) 
and Van der Velde (2011) introduced the concept 
Aesthetic Intelligence: the capability to use all one’s 
senses – and not only the rational – to read, hear 
and sense (aisthetis) a situation or process, in order 
to also understand between-the-lines (intelligo) that 
what has not been said and has to come out. This 
aesthetic intelligence seems to be a key aspect in suc-
cessfully organising cultural and aesthetic Bildung 
and Schwung.

Commercial aesthetics

The second, more pragmatic perspective of organ-
ising aesthetics and Schwung seeks a workable 
balance between commercial, organisational, and 
aesthetic forces in the organisational playing field. 
These three domains or fields are present in every 
organisation, thus also in an art firm. Due to indus-
trial development in 19th and 20th century, mainly in 
Great Britain and France, fast moving commercial, 
cultural and private markets arose. A more affluent 
middle class was able to enjoy the luxury of theatre 
plays and musical performances. Up to this day, the 
enchanting forces of art and aesthetics are put to 
work commercially for marketing, sales and public 
branding, according to De Monthoux (2013). An art 
firm feels the need to organise its business in a more 
commercial way, because of the diminishing spon-
sorship by state, church, and elite, which has always 
been taken for, granted. De Monthoux et al. (2007) 
introduce Aesthetic Leadership and ‘doing business by 
charm and beauty’. They differentiate three organi-
sational fields with a symbolic name: management 
(Dionysos), control (Apollo) and aesthetics (Eros). 

Each field has its own focus, favours and forces. The 
fields of Dionysos and Apollo are regularly in mutual 
conflict. An integral triadic approach is needed to 
be able to collaborate and organise Schwung suc-
cessfully. Eros, driven by passion, aesthetics and 
the ability to connect seems to be the most  suitable 
 triadic leader, capable of developing a unifying 
whole. (De Monthoux et al., 2007) Later on, with the 
introduction of the artepreneur, De Monthoux (2012) 
focuses more on the social instead of the commer-
cial aesthetics.

Alongside De Monthoux, the sociologist Becker 
(1982/2008) describes the social processes in an art 
world. He distinguishes a large social and diverse 
network or system of stakeholders that together 
produces art. An art world is successful and sur-
vives as long as there is an eminent framework of 
aesthetic principles, guidelines, and judgments 
(what is good art, what is not), as well as a body of 
conventions, a helpful support system, and a good 
reputation of the art and/or artist. The artist is just 
one out of the many players in an art world and not 
the main actor or centre of the art-universe, as De 
Monthoux suggests (2004).

The case study shows that wisdom is expressed 
in the act, by actually getting things done, such 
as the making of a singular artistic YF crossover 
event or a new YF exhibition. Reflecting regularly 
and  criticizing collectively the performance seem 
effective. By asking questions like: ‘What is singular 
and essential about what we are doing right now?’, 
a more pragmatic body of aesthetics and conven-
tions hereby becomes tangible and perceptible, 
alongside the more philosophical abstract and 
 aesthetic ideal. The case study shows that this 
pragmatic  translation of the aesthetic ideal helps 
the  different participants to make the right deci-
sions and to take sensible action. The  passionate 
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and aesthetic Eros clearly has its own place in 
YF, alongside the strongly represented entrepre-
neurial and enthusiastic Dionysos, and the more 
logical, controlling, and risk-avoiding Apollo. A 
triadic game of forces takes place within YF, and 
between the different forums, such as the think-
tank, do-tank, and the Board of the Foundation. 
Dionysos and Apollo are more dominant and con-
frontational forces, whereas Eros is more modest 
and insecure, and not always effective as a con-
nector or creator of co-creative and co-active inter-
actions. The organisational field Eros appears to 
be constantly “in development” in the case study. 
At the same time, Eros is present in the collective 
and passionate love of art in general, and as an 
undertone or implicit drive to maintain the artis-
tic, but often troublesome collaboration. The case 
study demonstrates that the three organisational 
fields are  relevant and need each other to organise 
Schwung in a successful artistic and commercial 
way. Triadic aesthetic leader ship does not occur 
very naturally in YF, because of the low libido of 
Eros in a collective with powerful and autonomous 
free minds. Sometimes a forceful storm ( fields of 
forces) precedes the more fluent and productive 
processes ( fields of flow), which are needed to 
organise Schwung. Sometimes an Erosian inter-
vention needs a pragmatic translation. What to do 
when Eros says: ‘The organising of the [YF] art must 
begin with the art; our art will give us a framework 
to work with. The rest will follow automatically’? 
Beautifully stated, but nobody knows how to act 
on it. What else, therefore, is needed to hear and 
accept Eros willingly, to connect the three fields 
 creatively and to organise Schwung successfully?

Relational aesthetics

In this third perspective, the artist brings out his 
artistic, relational, and intelligent qualities to stim-
ulate togetherness in the real world. De Monthoux 
(2013) introduces the artist as a relational reality 
coach who facilitates unique, singular, and collective 
experiences with the public. The current “Spectacle-
World” (DeBord, 1967/1988; Bourriaud et al., 2002) 
is full of interactive art festivals, Biennales, and 
blockbuster exhibitions actively including the public 
while uncovering and visualizing reality as art. There 
is more art outside of museums, in business, and 
public spaces, than inside. The object of art is more 
relational – to create a better togetherness- world – 
than material. (De Monthoux, 2013)

Literature on “the relational” aspect of Social 
Constructionists – a conscious choice for another 
research paradigm – offers additional insights to 
interpret the relational in relational aesthetics, such 
as in co-creation, co-action, collaborative leadership, 
et cetera. It was Buber (1923/1998) who emphasized 
the importance of “in between” in every relation-
ship with his: ‘In the beginning there is only rela-
tion’. Van der Velde (2011) speaks about the space 
‘in between [people’s] noses’, where all kinds of new 
ideas and mutual understandings may take form. 
Hosking and Morley (1991) position relational pro-
cesses at the heart of organising: co-constructive 
relations and social realities between people are plu-
ral, local- historical, and interactive. Gergen (2009) 
develops a relational social construction or view of 
Man, in short the Relational Being, as opposed to 
the  dominant Western view of the autonomous and 
competitive human being. Either the “Relation” or 
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the “I” is central. In his relational view, the multi-
ple human or multi-being has an endless repertoire 
of actions, from which she/he can choose in every 
encounter whether or not to do the real, rational, 
and good. With every choice or action of a person, 
there is logic and counter logic at stake; generative 
and degenerative processes and strategies may 
develop at any moment. Organising, therefore, is 
a delicate  balancing act between organising order 

and handling the (damaging) consequences of this 
order. ‘In the pursuit of the ideal, we lay the grounds for 
its destruction.’ (Gergen, 2009) In case of dualism, 
 difference or dispute, one needs to conduct a trans-
formative dialogue, so that everything will be fine in 
the end, says Gergen (2009). However, Van Dongen 
et al. (1996) argue that solutions are only possi-
ble when the stakeholders seek the source of their 
destructive differences with the help of a facilitator, 
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Figure 27 Containing the Aesthetic Playing Field
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with a mediating, inside-outside position – being 
both sufficiently involved and distanced enough. It 
helps to understand the organizational dynamics to 
make a configuration analysis and map the degree of 
organisation, such as a cohesive team or aggregate 
group, of all the forums. A cohesive team is usually 
more effective than an aggregate group of people.

The case study shows that relational  aesthetics 
play a role in successfully organising crossover 
events and Schwung. By working together, art firm 
and public, and co-creatively organising singular 
aesthetic “togetherness-experiences”, the art firm 
assumes the role of the relational reality coach. 
However, the case study demonstrates that events 
can often be very volatile social constructions. To 
maintain long-term relationships between the art 
firm and the public or clients, and between the 
different forums and participants in the art firm, 
 relations and the relational aspects require fun-
damental attention. However, the case study also 
shows that most of the available time is spent 
on the practical aspects of organisation and the 
 content of the events. Alongside the production of 
several engaging aesthetic crossover events over a 
three year period, destructive relational differences 
and blockages arise, such as a tenacious “us-them” 
schism, fatigue, illness, and a silting-up of the teams. 
A degenerative scenario emerges when the partici-
pants do not take time for constructive dialogue or 
in depth research of the sources of their destructive 
differences. When a constructive dialogue takes 
place, albeit enforced, the collaboration and the 
organisation of Schwung improve temporarily. It is 
remarkable that the underlying and vigorous need 
for autonomy in casu the almost “sacred” position 
of the autonomy of the artist, the much respected 
freedom of speech or of voluntary participation, 

the out-of-the-box acting, stands in the way of the 
need for connection, co-creation, and collaboration. 
Nearly every form of leadership – triadic, aesthetic, 
visionary, auditory, relational, traditional, dominant, 
et cetera – is frustrated or not accepted. Both views, 
relational and autonomy, on Man and on Art are 
strongly present in the YF system. Ideally they could 
reinforce each other while organising Schwung. 
However, the autonomous view (Dionysos, Apollo) 
is forceful and there are not enough Eros qualities 
present to connect the three fields. The configura-
tion analysis also shows that the solidity of the dif-
ferent teams changes over time, and with that also 
their effectiveness. The think-tank, which started off 
as a close team of free spirits, ends up as a loosely 
knit unit, because of pressure on the team’s perfor-
mance: ‘You must come up with truly creative ideas!’ 
The do-tank, especially the local volunteers on loca-
tion at Leidschendam, become more closely knit 
as a team by taking a stand against the perceived 
“elitarian” attitude of the think-tank. Bridging both 
teams – a crossover between thinking and acting – 
proves difficult in this alternative crossover-organi-
sation. Even with a “bridge” of three people, who 
participate in both teams, the “us-them”-schism is 
pervasive. The relational and social dynamics in the 
YF art firm and the implicit and explicit differences 
in the views about Man and Art generate a degen-
erative scenario, which become destructive for the 
organisation of Schwung. After three years of trying 
to organise Schwung and becoming a successful 
alternative art firm with “gems” of crossover results, 
putting an end to the whole enterprise seems to 
be the most logical next step in order to give space 
to new “germs” outside this social construction. 
The play is finished, but the music may continue in 
 different forms.
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Containing the paradox

In the end, the case study shows that the research 
question ‘How can a group of art-loving people with 
an aesthetic ideal organise Schwung successfully?’ 
implicitly contains a paradoxical false scent. It is 
similar to the command to ‘Be joyful!’ or ‘Be sponta-
neous!’ It is a contradiction in terms between a desire 
to play (Schwung, flow) and systemic organisation 
(structuring, institutionalizing). The case study illus-
trates that this tension becomes very explicit, from 
the moment the building lease is signed. This ten-
sion seems to go even beyond the three outlined 
perspectives in this book (cultural, commercial, 
and relational aesthetics). Derksen (2015) describes 
three strategies for coping with paradoxical dilem-
mas and associated tensions: ignore, transcend or 
contain the paradox. The case study shows that 
the participants often choose to ignore or deny the 
para dox, by selecting one side of it. Thereby, most 
of the dualistic issues and tensions return as a boo-
merang and are there to stay. Sometimes the partic-
ipants choose to transcend or solve the paradox by 
introducing a new paradigm. For instance, to think 
and act not out of a cause-and-effect paradigm, but 
out of a condition-effect paradigm, in which space 
can emerge for new initiatives and ideas. The third 
strategy seems to be the most sensible for an art 
firm such as YF, but the case study shows that this 
is also the most arduous and challenging strategy, 
as not every participant and/or team possesses the 
patience, wisdom, and ability to contain – let alone 
challenge – paradoxical dualisms, which are needed 
to come to new, alternative solutions. The hybrid 
effect of an opposite challenge could also be expe-
rienced as a good thing with positive and successful 
results (Letiche, 2005), if one is able to endure and 
play with the paradoxical tensions. Another option, 

from Zen Buddhism, is to consider the paradoxi-
cal question as a non-question and, therefore, not 
accept it as a question. The Zen answer would be 
“mu”, meaning “we do not accept this question”.

The literature studied creates an illusion of solid 
ground while at the same time is leading us astray 
in interpreting this complex, multiple, and dynamic 
case. The in-between “playing spaces”, between 
 theory and practice, facilitate the exploration of 
 possible answers to the main research question. 
The theme of space returns regularly in theory and 
 reality: the “playing space” of Schiller, the muse-
um-like studio of Van der Velde, the triadic leadership 
space of De Monthoux, the physical and spiritual 
crossover space of the location, the dialogue space 
between the art and the viewer, et cetera. This in- 
between “playing space” refers to physical,  mental, 
 psychological, social and/or temporal spaces or 
fields (Boonstra & De Caluwé, 2006) wherein a per-
son or group experiences sufficient safety, freedom, 
responsibility, and challenges to explore new or 
alternative answers to relevant questions in an open 
and playful way. For instance, as the case illustrates, 
the availability of these “playing spaces” leads to 
the creation of several successful singular, artis-
tic, and break-even crossover events that positively 
surprised many participants. Or it leads to several 
open, co-creative and fiery dialogues with respect 
for the autonomy of the involved participants with 
a  singular and collectively acceptable outcome. A 
 facilitator as a guide,  educator or play master, can 
be of use to create such a temporary and situational 
“playing space”. The facilitator should ideally come 
from an inside-outside position: sufficiently involved 
and distanced to be able to contain the paradoxical 
tensions, so that the participants are able to  playfully 
explore while being in the in- between space. This 
facilitator creates and guards the  conditions that 
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stimulate safety, clarity, and creativity, such as the 
introduction of simple frameworks, exciting playing 
rules, inspiring surroundings, challenging assign-
ments, and the right artworks in place as agogical 
playing instruments.

The case study reveals that dancing stars are born 
through facilitating or enabling temporary “playing 
spaces”, often as inside-outside positions in the YF 
organisation and at the crossroads of the diff erent 
fields, such as the ones that are playfully called 
Dionysos, Apollo, and Eros. New ideas are born in 
temporary, irregular and semi-structured meetings 
in an inside-outside position: in the garden, in a 
“ circle of art” (part of the exhibition space), in a con-
fessional site (the location is a church with some 
original features), during a walking dialogue around 
the building, or by working with outsiders. At one 
point, ideas are explored during a YF curator course 
with six guests from outside; in the end the trial 
exhibition, made by the guests, is integrated into the 
official exhibition.

Apart from Van der Velde, other participants also 
function as a facilitator in several meetings. This is 
a flexible and essential role in the regular and some-
times very strictly managed meetings, to  create a 
necessary “playing space” or mental space to think 
freely. Sometimes the facilitator functions as a 
lightning rod for some of the tensions in the room. 

Ultimately, when all the forces are in place and in 
tune, when the conditions are good and  people can 
act together freely, playfully, autonomously, and 
co-creatively, when all the  natural tensions are con-
tained, Schwung may arise. Or when participants 
feel that all that happens at a certain moment, both 
planned and serendipitously, are part of a sensible 
and challenging whole, Schwung may be organised. 
But, it is still a possible not a given outcome.

Epilogue

The curtains are closed, the play is over, the case 
study is ended. But the music continues, if only 
through this case study and through the exploratory 
sculpting of the theme “Inter-Esse”, by me as partici-
pative researcher and sculptor.245 It may also conti-
nue in you, the reader. You decide if and how some 
of the ideas from this case study can cross over into 
your world and to others. This is the way art works: 
by making and sharing new meaning with others 
and by doing so, passing on the new insights and 
wisdom that arise. Playing with art and aesthetics 
may contribute to the cultural Bildung of Man and 
Society, if we do not think too lightly of the organisa-
tion of Schwung, but we experience the organisation 
of it as “light”.
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Veel dank voor alle inspiratie, vertrouwen, zorg, aan-
dacht, tijd, meeleven en begeleiding gaat uit naar 
YF en het team YF Leidschendam (2011-2014): Jan, 
Menna, Errit, Jaap, Ger, Frans, Piet, Joop, Chantal, 
Guido, Laurens, Emiel, Sophie, Ron en Martin. 
Specifiek Menna, voor het samen onderzoeken van 
mijn boek als expositieruimte. Mijn steun en toe-
verlaat bij alle foto’s en beeldtaal is Theo, fotograaf 
en vrijwilliger bij YF. Natuurlijk ook dank aan Hugo 
en Alexander, mijn promotoren, voor hun einde-
loos geduld, wijsheid en omdenken. Cateautje en 
Maria, paranymphen en vriendinnen, voor alle men-
tale ondersteuning. Mijn familie voor de broodno-
dige opvang en aandacht. Sylvia, wijze vriendin en 
gezondheidscoach, voor alle aandacht en zorg. Mijn 
kat Dizzie, voor al haar overtuigende afleidingen. 
Esther en Emiel, voor hun genereuze aanbod om in 
stilte te kunnen werken in Renesse, naast hun steun. 
Enfin, al mijn lieve vrienden en vriendinnen, collega 
professionals en collega’s bij de Baak, die me de 
afgelopen jaren op vele manieren hebben aange-
moedigd om door te gaan, ook al waren ze soms 
verbaasd over het waarom.

Dankwoord
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Caroline van der Linden (bedrijfskundige, pedagoog, beeldhouwer) werkt als organisatiecoach 
bij het Leiderschapsinstituut De Baak. Zij onderzoekt mogelijkheden om kunst, esthetiek en beeldtaal 
in te zetten bij het ontwikkelen van leiders, professionals en organisaties. Logische antwoorden lijken 
niet altijd meer te werken in onze wereld, die als complex en tegenstrijdig wordt ervaren. Hoe zou kunst 
en esthetiek ons kunnen helpen bij het omgaan met en containen van die complexiteit, dilemma’s en 
paradoxen? Hoe kunnen we onze esthetische intelligentie inzetten om een ‘dansende ster’ te baren?



In het handelen toont zich wijsheid beschrijft een langdurig gevals-
onderzoek naar het organiseren van bevlogenheid (schwung) in een artistieke 
kunstonderneming en de relatie tussen esthetische idealen en de praktijk. 
Met thema’s als culturele, commerciële en relationele esthetiek, het managen 
van schwung, speel- en tussenruimten, esthetische intelligentie en esthetisch 
leiderschap.

Wanneer de gelegenheid zich voordoet gaat een groep bevlogen en kunstminnende 
mensen – die al jaren als filosofische denktank debatteert over het belang van 
abstracte kunst voor de samenleving – hun esthetisch gedachtegoed realiseren 
in de praktijk. De oprichter van de denktank, tevens verzamelaar, stelt zijn grote 
particuliere collectie abstracte kunst ter beschikking om op een unieke locatie 
een alternatief artistiek centrum te ontwikkelen met exposities en artistieke 
cross-over evenementen. Het onderzoek volgt wat er vervolgens gebeurt. Kan deze 
groep bevlogen mensen zijn esthetisch filosofische idealen omvormen tot een 
succesvolle kunstorganisatie? Hoe kan men schwung succesvol organiseren?




