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KANDINSKY 
De relevantie van Wassily Kandinsky’s ‘Über das Geistige in der Kunst’ voor 

organisaties             

 

Voorwoord 

Voor u ligt mijn afrondende scriptie voor de opleiding Humanistiek aan de Universiteit voor 
Humanistiek (UvH) te Utrecht. In dit afstudeerproject spelen het boek Über das Geistige in der 
Kunst en de auteur daarvan een centrale rol. Toen ik mij oriënteerde op een 
afstudeeronderwerp en het boekje in de boekwinkel tegenkwam werd ik er als het ware naar 
toegetrokken. De titel resoneerde diep binnen in mij: wat zou dat ‘Geistige’ in de kunst zijn, 
en hoe speelt dat dan voor organisaties? Gevoelsmatig was voor mij het belang van het boek 
meteen duidelijk. Rationeel viel dat ook te onderbouwen; in dit boek komen mijn interesses 
in moderne (avantgarde) kunst, esthetica, spiritualiteit en verbeelding samen. Het kritische 
perspectief op de samenleving van Kandinsky verbindt het boek bovendien met mijn 
afstudeerrichting aan de UvH: Kritische Organisatie- en Interventiestudies (KOIS). Ik 
meende in Kandinsky een vertolker te hebben gevonden van mijn, toen nog niet 
doorgedachte idee dat spiritualiteit relevant is voor een gezonde maatschappij en een 
humaan (werk- en organisatie)leven. Kandinsky wortelt in de Westerse traditie en ziet 
spiritualiteit, zo begrijp ik hem, los van traditionele religies, levensbeschouwingen of 
wijsheidsleren en dat overlapt met mijn eigen ideeën over spiritualiteit. Ook sluit dat aan bij 
mijn beleving dat ongebonden vormen van spiritualiteit gemakkelijker geaccepteerd worden 
door mensen die ‘weinig hebben met spiritualiteit’, ‘er niet zo in geloven’. Bovendien wordt 
het belang van spiritualiteit in het bedrijfsleven naar mijn idee makkelijker onderkend als 
iemand als Kandinsky de boodschapper is; hij heeft als kunstenaar en kunsttheoreticus zijn 
sporen verdiend en succesvolle mensen worden in het bedrijfsleven nu eenmaal serieuzer 
genomen. 
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Nadat ik Über das Geistige in der Kunst was tegengekomen had ik dus al snel een idee welke 
kant ik met mijn scriptie op zou gaan en heb ik me laten meevoeren door Kandinsky’s 
ideeën en zijn kunst en mijn eigen gedachtestroom over het project. Ik nam op allerlei 
terreinen zoveel mogelijk kennis tot me uit boeken, artikelen, afbeeldingen van schilderijen 
en exposities. Alles wat betrekking had op Kandinsky, zijn kunst, zijn tijdgenoten, de 
esthetica, de esthetische benadering van organisaties, spiritualiteit en business spiritualiteit 
vond ik interessant. Ik raakte er op een gegeven moment echter zo onder bedolven dat ik 
moeite had de informatie terug te brengen tot hanteerbare proporties.  

Het gevoel dat ik met het juiste onderwerp bezig was verdween niet, maar wat ik op een 
gegeven moment wel verdween was mijn idee wat ik wilde bereiken met dit project. Ik had 
allemaal wijsheden tot mij genomen om een beter beeld te krijgen van wat ik met mijn 
scriptie wilde vertellen, maar ik verdwaalde erin. ‘Uiterlijke kennis’ beheerste mij en hield 
mij weg bij mijn innerlijke weten en mijn oorspronkelijke vragen: Wat wil ik met mijn 
scriptie aantonen? Wat maakt Kandinsky mij duidelijk? De twijfels hielden vaak lang aan en 
zijn ook regelmatig teruggekeerd. Ik was in de valkuil beland waarvoor Kandinsky juist 
waarschuwt. Laat je niet verblinden door externe kennis, dan mis je wezenlijke inzichten en 
vertel je niet wat door jou verteld moet worden. Voor het hervatten van het 
onderzoeksproces bleek steeds maar een oplossing geschikt. Breng de beleving in. Zo luidde 
ook de raad van mijn scriptiebegeleiders Ruud Kaulingfreks en Ton Jorna, en zo ziet 
Kandinsky het ook. Laat je meevoeren door een kunstwerk. Erváár de kennis die je tot je 
neemt. Het was vooral een diepe reflectie op een eigen ervaring met Kandinsky’s ‘Bild mit 
weißem Rand’ die mij in contact bracht met de waarheid van die raad. In de ervaring komt 
wat geweten moet worden tot leven.  

Ik kijk met tevredenheid naar het resultaat van deze scriptie. En dan bedoel ik niet per se 
naar het product zelf, dat is uiteindelijk slechts de vorm van wat ik geleerd heb. Mijn 
afstudeerproject is vooral een reis gebleken, letterlijk en figuurlijk. Ik ben bij interessante 
bedrijven op bezoek geweest en ben naar prachtige kunstwerken in de wereld gevoerd, zoals 
naar een schilderij van Kandinsky in New York en de Mark Rothko kapel in Houston. Het 
is een reis gebleken die primair ging om mijn ontwikkeling en niet om het behalen van de 
bestemming. Tijdens de reis heb ik me geregeld afgevraagd wat ik nog zou leren voordat ik 
zou kunnen stoppen met het project. Die onzekerheid was soms frustrerend. Het was een 
reis waarvoor tijd nodig bleek te zijn, en die heb ik – soms met tegenzin – genomen. Nu ben 
ik op een punt aangekomen waarop mijn leven een nieuwe loop gaat nemen. Het is tijd een 
punt achter deze scriptie te zetten. Veel van mijn oude kennis heeft zich herschikt tot 
nieuwe kennis, daarover handelt deze scriptie. Ik ben anders naar de wereld en het leven 
gaan kijken, oude levenservaringen hebben zich verzameld in een nieuw verhaal waarin 
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beleving en ervaring een belangrijke rol spelen. Daarover gaat deze scriptie ook en dat lijkt 
mij een mooi resultaat van een scriptie aan de UvH, de studie van de mens.  

Ruud Kaulingfreks en Ton Jorna, bedankt voor de ruimte en ondersteuning die jullie mij 
hebben geboden om te leren. Wilkin, Deborah, Ilse en alle anderen die mij op ideeën 
hebben gebracht en mij hebben geholpen, ook bedankt! Dan rest mij nu nog Arjen te 
bedanken die zich tijdens het proces vaak op de tong moest bijten als ik weer een sneer gaf; 
scripties zijn niet leuk voor de omgeving. En Arjen, natuurlijk ook bedankt voor het hele 
UvH-project, waarin jij mij op zoveel vlakken hebt gesteund.  

 

Afbeelding 1, Bild mit weißer Form, 1913 
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1. Inleiding 

 
In deze scriptie onderzoek ik de relevantie voor organisaties van het boek Über das Geistige in 
der Kunst uit 1911, van de schilder Wassily Kandinsky. Hoewel de aandacht voor 
Kandinsky in de twintigste eeuw nooit is weggeweest, lijkt de belangstelling voor hem de 
laatste jaren toegenomen1. Dat is niet toevallig want in 2011 was het precies honderd jaar 
geleden dat Über das Geistige in der Kunst verscheen. Welke expositie je ook bezoekt of welke 
literatuur je er ook op naslaat, steeds wordt Kandinsky’s fundamentele bijdrage aan de 
moderne kunst benadrukt. Kandinsky was een van de eerste kunstenaars die volledig de stap 
naar abstractie, naar het loslaten van de uiterlijke voorstelling maakte. Hoewel ook andere 
schilders zich bezig hielden met abstracte kunst, moet Kandinsky worden beschouwd als de 
belangrijkste grondlegger ervan. Dat heeft te maken met het feit dat hij zich er ook 
theoretisch over heeft uitgelaten.  

Dat Kandinsky’s opvattingen onmisbaar zijn voor een goed begrip van de ontwikkeling van 
de moderne kunst wordt algemeen onderkend en dat ze inspirerend kunnen zijn voor 
diegenen die zich interesseren in hedendaagse spiritualiteit is zeer waarschijnlijk. Dat een 
kennismaking ermee interessant kan zijn voor organisaties lijkt op het eerste gezicht echter 
niet vanzelfsprekend. Toch is dat wel het geval. Allereerst valt daarover op te merken dat 
Kandinsky zijn kunsttheorie vanuit een maatschappijkritisch perspectief heeft ontworpen. 
De kunsten zijn volgens hem een middel voor de groei van mens en samenleving. Wellicht 
kunnen de kunsten die rol ook voor organisaties vervullen. Tijdens mijn onderzoek sprong 
mij echter een andere, daarmee verbonden, betooglijn – eveneens uit Über das Geistige in der 
Kunst – in het oog die ik interessanter acht voor organisaties. Dat is dat Kandinsky zijn 
lezers er bewust van wil maken dat mensen zich teveel blind staren op vorm, op het 
materiële. Mensen laten vaak niet het wezen van iets tot zich doordringen. Kandinsky wil 
mensen gevoelig maken voor de – door hem zo genoemde – ‘gevoelservaring’ waardoor een 
wezen, een waarheid ervaren kan worden. Die is volgens hem, zo zal blijken, van belang 

                                                
1 Ik bezocht in het korte tijdsbestek van een half jaar drie tentoonstellingen waarin Kandinsky prominent in beeld 
was. In het Salomon R. Guggenheim Museum in New York was dat:‘Painting with white border’ (2011-2012) en 
‘Kandinsky at the Bauhaus’ (2011-2012). In het Van Gogh museum in Amsterdam was dat ‘Dreams of nature. 
Symbolisme van Van Gogh tot Kandinsky (Van Gogh, 2012). Voor een toelichting op de eerstgenoemde 
tentoonstelling: zie paragraaf 4.2 van deze scriptie. Het ‘Van Gogh’ toonde in laatstgenoemde expositie werk van 
Kandinsky van rond 1910. Kandinsky wordt in deze expositie gepresenteerd als de laatste in een rij van 
Symbolistische kunstenaars. Het symbolisme is, aldus de toelichtende teksten bij de expositie, een moeilijk te 
definiëren kunststroming tussen ongeveer 1880 en 1910 in de beeldende kunst, de muziek en de literatuur. Deze 
stroming was een vervolg op de Romantiek en liep vooruit op de nadrukkelijker spirituele bewegingen van de avant-
garde in de twintigste eeuw. Kandinsky markeert in de expositie vanwege diens voorzichtige schreden naar 
abstractie de overgang naar de avant-garde.  
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voor geestelijke groei; de ‘gevoelservaring’ is een generator voor kennisacquisitie, 
transformatie en ontwikkeling; bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van het vermogen tot 
zelfsturing in een samenleving die steeds onoverzichtelijker wordt. In deze scriptie zal ik mij 
dus vooral richten op Kandinsky’s appel de ‘gevoelservaring’ ruimte te geven. 

Omdat Über das Geistige in der Kunst over spiritualiteit gaat plaats ik deze scriptie binnen het 
domein ‘spiritualiteit in organisaties’. Hiermee stuit ik gelijk op een definitiekwestie. Wat is 
spiritualiteit en waarover gaat ‘spiritualiteit in organisaties’? In het volgende hoofdstuk 
baken ik die begrippen af. Ik bespreek daarbij waarom de interesse voor spiritualiteit in de 
samenleving de laatste decennia is toegenomen en positioneer het fenomeen ‘spiritualiteit in 
organisaties’ ten opzichte van ‘main-stream’ organisatiebenaderingen. In een aantal 
portretten wordt geïllustreerd hoe mensen hun eigen spiritualiteit op het werk vormgeven. 
Die laat ik op zichzelf staan om ruimte te laten voor eigen reflectie en duiding door de lezer. 
In het derde hoofdstuk sta ik stil bij het leven en werk van Kandinsky en bespreek ik Über 
das Geistige in der Kunst. Hoewel Kandinsky’s theorievorming over kunst en spiritualiteit na 
1911 verder is ontwikkeld, concentreer ik me op de inhoud van Über das Geistige in der Kunst 
en de periode waarin dat verscheen. Deze periode, aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog, wordt in veel literatuur getypeerd als cruciaal voor Kandinsky’s werk en zijn 
zoektocht naar spiritualiteit. Toen ontstonden ook zijn eerste volledig abstracte schilderijen 
zoals Bild mit weißer Form (afbeelding 1) en het Bild mit weißem Rand (afbeelding 9), beide uit 
1913. Het vierde hoofdstuk begint met een eigen ervaring met laatstgenoemd schilderij. Dit 
hoofdstuk gebruik ik verder voor een reflectie op Kandinsky’s denken over spiritualiteit en 
de kunsten en met name op de rol van de – hierboven reeds genoemde – ‘gevoelservaring’ 
daarbinnen. Ik positioneer de ‘gevoelservaring’ ten opzichte van enkele vraagstukken uit 
onze huidige samenleving. Tot slot concretiseer ik in het vijfde hoofdstuk het beeld dat dan 
is ontstaan van Kandinsky’s denken op het gebied van spiritualiteit naar hedendaagse 
organisaties. Ik doe dat aan de hand van drie ervaringen uit mijn eigen professionele context 
omdat ik zo Kandinsky’s denken het meest recht meen te doen. Daarmee adstrueer ik dat de 
wijsheid en kennis die organisaties nodig hebben om het hoofd te bieden aan hedendaagse 
organisatievraagstukken niet alleen verworven kan worden via het gebruik van externe 
wijsheden en andermans opinies. Aansturing en ontwikkeling van organisaties moet 
gronden in kennis en wijsheid die in eigen individuele en collectieve ‘gevoelservaringen’ 
verworven wordt.  

De relevantie van deze scriptie voor de humanistiek en voor mijn afstudeerrichting KOIS 
laat zich als volgt toelichten. Ik onderzoek aan de hand van Kandinsky en aan de hand van 
eigen ervaringen of, en zo ja hoe de ‘gevoelservaring’ van waarde kan zijn voor mensen en 
organisaties. Sinds enige tijd heb ik een organisatieadvies- en coachingspraktijk voor 
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werkgerelateerde vraagstukken op het gebied van beroepsethiek en werk- en 
bestaansoriëntatie. Daar kom ik mensen tegen met op het oog interessante en uitdagende 
banen. Ze lijken hun leven volop te leven, maar veel van hen hebben het gevoel dat er meer 
moet zijn in het gewone en professionele leven dat de moeite waard is om te worden 
geleefd. Ze zoeken naar manieren om daarmee in contact te komen en de ‘gevoelservaring’, 
zo zal blijken, kan daarbij een belangrijke wegwijzer zijn. Ook kom ik ondernemers tegen 
die zoeken naar een manier om in hun organisatie met de thema’s zin en betekenis aan de 
slag te gaan. In deze scriptie adstrueer ik hoe ervaring en gevoel een rol kunnen spelen in het 
leven, de ontwikkeling en de bestaansoriëntatie van ‘zin- en betekeniszoekende 
professionals’. Daarmee gaat deze scriptie over zingevingsprocessen, een centraal 
onderzoeksthema van de UvH.  

De waarde van mijn onderzoek voor mijn afstudeerrichting KOIS ligt in het feit dat aan 
spiritualiteit soms kritische en transformerende eigenschappen worden toegekend. Mats 
Alvesson en Hugh Willmot, de grondleggers van Critical Management Studies (CMS) die de 
basis vormen van KOIS, schaarden in 1992 onder CMS alle verschillende stromingen in de 
sociale wetenschappen die een kritische analyse beogen te geven van op managerialistische 
overtuigingen gestoelde organisatie- en bedrijfskunde en die alternatieven proberen te bieden 
voor ‘mainstream organisatiekunde’. Naast vele progressieve ideologieën en sociale 
stromingen vielen daar volgens de auteurs ook progressief religieuze en spiritueel 
georiënteerde bewegingen onder (Alvesson, Willmott, 1992, p. 8). Door de wijze waarop 
Kandinsky spiritualiteit benadert te vertalen naar organisaties lever ik een bijdrage aan 
Kritische Organisatie en Interventiestudies.  

Tot slot een verantwoording van mijn literatuurkeuze en de aanpak van dit onderzoek. De 
literatuur over Kandinsky is talrijk. Ik maak gebruik van kunsthistorische en 
kunsttheoretische literatuur en van literatuur met een spirituele, een religieuze en esthetische 
invalshoek. Voor het thema spiritualiteit heb ik gebruik gemaakt van bronnen uit de 
sociologie, de theologie en de humanistiek. Over spiritualiteit op het werk is ook veel 
literatuur beschikbaar. Hier heb ik gebruik gemaakt van boeken en bladen over business 
spiritualiteit en enkele sociologische proefschriften, alsmede enkele publicaties uit de 
populaire hoek waaruit blijkt hoe spiritualiteit in organisaties praktisch wordt vormgegeven. 
Voor esthetica en de esthetische benadering van organisaties en thema’s zoals zingeving, 
vrijheid en autonomie gebruikte ik literatuur uit de humanistiek en KOIS.  

Het voorgaande illustreert wat ik in het voorwoord beschreef. Ik had weinig moeite 
literatuur te vinden. Mijn onderzoek bleek vooral een kwestie van literatuur schiften om 
alleen de voor dit onderzoek relevante literatuur over te houden. Die benadering kan aan de 
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hand van de Franse differentiedenkers Gilles Deleuze en Felix Guattari als volgt worden 
getypeerd. 

“Toen ze aan Michel Foucault vroegen, wat voor hem een boek was, antwoordde hij: het is een 
gereedschapskist. En Proust (…) meende dat zijn boek een bril was: probeer of hij je past, of je 
er iets mee kunt en dat je anders ontgaan zou zijn: zo niet, laat mijn boeken dan liggen en zoek 
andere waarmee het beter gaat. Zoek de stukken op in een boek die je van pas komen en 
waarmee je iets kunt beginnen.”  
        (Deleuze/Guattari, 2004, p. 48) 

Ik ben bij mijn onderzoek op die wijze te werk gegaan. Verder heb ik, zoals aangegeven in 
het voorwoord, de ‘gevoelservaring’ en daaruit ontstane ‘eerste-persoonskennis’ een 
belangrijke rol toegekend in mijn onderzoek. Het bleek mij onmogelijk Kandinsky’s denken 
te doorgronden zonder de gevoelservaring waarmee hij mensen bekend wil maken eerst zelf 
door te maken. Toen mij eenmaal duidelijk was hoe centraal ervaringskennis staat in 
Kandinsky’s filosofie, was duidelijk dat ik de rest van mijn scriptie ‘in zijn geest’ kon en 
diende af te ronden. Dit is de reden waarom het vijfde hoofdstuk vertrekt vanuit drie eigen 
ervaringen in organisaties.  

Ik ben mij ervan bewust dat ik mij met deze aanpak in zeker opzicht op glad academisch ijs 
begeef. Veel wetenschappers plaatsen vraagtekens bij het expliciete gebruik van de 
subjectieve beleving in het wetenschappelijke domein en ik zal in paragraaf 4.1 uiteenzetten 
dat ik mij ook lang onder die groep academici kon scharen. Denkend vanuit Kandinsky ben 
ik mij echter gaan realiseren dat de wetenschap – evenals veel vormen van religie (niet 
spiritualiteit!) – tot een ‘eeuwig en eenduidig’ antwoord probeert te komen op de vraag wat 
‘waar’ is, maar dat zo’n antwoord niet te formuleren valt. Het is niet mogelijk als ‘subject’ in 
deze wereld een zodanig perspectief in te nemen dat eenduidig zicht biedt op een ‘ultieme’ 
werkelijkheid. Elke discipline die zich bezig houdt met waarheidsvinding vertrekt vanuit het 
subject, vanuit de menselijke ervaring, en de wetenschap dus ook. Ton Jorna bespreekt in 
zijn boek ‘Echte woorden, authenticiteit in de geestelijke begeleiding’ (Jorna, 2008) dat een 
wetenschapper die zich bezig houdt met spiritualiteit bereid zou moeten zijn zich open te 
stellen voor dat – en hier parafraseert Jorna Otto Duintjer die verderop in deze scriptie ook 
wordt aangehaald – ‘wat alle mogelijke werkelijkheden omvat en doordringt, dus in elke 
werkelijkheid ontmoet wordt’. (ibidem, p. 68). Ik kan daarmee, na mijn onderzoek naar 
Kandinsky, niet anders dan instemmen. 

Binnen de humanistische beweging zijn stromingen die mijn onderzoeksmethode zouden 
verwerpen. Binnen de UvH zijn naast mijn scriptiebegeleiders Ton Jorna en Ruud 
Kaulingfreks echter verschillende onderzoekers die ook als uitgangpunt hanteren dat 
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wetenschappelijke en professionele kennis moet stoelen op persoonlijk verworven en 
doorleefde kennis en eigen inzicht (zie bijvoorbeeld Ina Brouwer, p. 17). Het is een 
aanname die aansluit bij het denken van Kandinsky’s tijdgenoot John Dewey, dat velen aan 
de UvH inspireert. Ook Dewey geeft de menselijke ervaring een zelfstandige plaats binnen 
de wetenschappen. ‘Waar’ is bij hem wat werkt, wat de wetenschap en de samenleving 
vooruit helpt, wat de mensheid in staat stelt om met de werkelijkheid om te gaan. En daarbij 
kan elke ervaring bruikbaar zijn (Pihlström 2010, p. 212-216). 

De op zichzelf staande ervaring van een enkele individu voegt als zodanig weinig toe aan de 
wetenschap, aan gemeenschappelijke kennis, een collectieve ‘body of knowledge’, aan een 
consistente coöperatieve waarheidsvinding. Als de individuele ervaring echter kritisch en 
analytisch geïnterpreteerd en toegepast wordt, kan die wél helpen de wetenschap en de 
samenleving vooruit te helpen en Kandinsky’s eigen ervaringen zijn daar naar mijn mening 
een belangrijk voorbeeld van.  

Gelet op voorgaande zouden de lezers van deze scriptie mijn scriptie als volgt kunnen 
benaderen: ervaar wat zinvol is, welke kennis uit deze scriptie van waarde kan zijn voor de 
eigen ontwikkeling, voor de opbouw van de individuele ‘body of knowledge’, de eigen wijsheid 
en laat het andere ongebruikt. Alleen – en dat is in lijn met, zoals zal blijken, Kandinsky’s 
ideeën – kennis die de menselijke ziel beroert, betekent iets voor individuele en collectieve 
ontwikkeling en is wegwijzer voor de toekomst. Haal uit deze scriptie ‘gevoelde wijsheid’ en 
geen – alvast refererend aan Kandinsky – kennis om de kennis.  
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2. Spiritualiteit in organisaties 

 
2.1 Inleiding 

Met de instelling van de leerstoel ‘Business Spiritualiteit’ aan de Universiteit Nyenrode in 
2006 heeft de notie ‘spiritualiteit in organisaties’ in Nederland de status van een 
academische discipline verworven. Dat spiritualiteit in organisaties elders in Nederland ook 
theoretische belangstelling trekt blijkt bijvoorbeeld uit het blad Zout, een serie magazines 
dat KPMG in de afgelopen jaren uitgaf. Het juli-nummer van 2011 van deze 
accountantsorganisatie was geheel gewijd aan het thema zingeving en spiritualiteit (Zout, p. 
15). Spiritualiteit is in het Nederlandse zakenleven de fase voorbij dat ze zich vooral 
praktisch manifesteerde, zoals via cursussen zoals mindfulness for managers, 
familieopstellingen voor bedrijfsafdelingen, NLP of projecten zoals het dertien jaar geleden 
ter ziele gegane Oibibio van Ronald Jan Heijn.  

Het is zinvol langer stil te staan bij spiritualiteit in organisaties, al was het maar om een 
willekeurige greep aan krantenkoppen in het Financieele Dagblad uit de tijd dat ik mij 
voorbereidde op mijn onderzoek, te duiden2:  

• Een goede baan moet zin hebben, werkende Nederlanders hebben de top van de 
piramide van Maslov bijna overstegen; 

• Bankiers zijn gebaat bij zelfkennis;  

• De doorsnee bestuursvoorzitter is een introverte en angstige controlfreak; 
• Heroriëntatie bij banken blijft uit. Sector miskent duurzaamheidstrend; 
• De Excel-keizers van McKinsey kijken voortaan ook naar gedrag en cultuur;  
• Zelfontplooiing is essentieel voor generatie Y, loon komt op de tweede plaats. 

 
Ook de veelbelovende resultaten die in de literatuur worden geclaimd met betrekking tot het 
onderwerp is een reden aandacht aan te geven aan spiritualiteit op het werk. Zo zouden 
mensen die spiritualiteit met werk verbinden meer zin en betekenis in hun werk ervaren. De 
verhoogde inzet, loyaliteit aan de onderneming en de arbeidsvreugde die dat met zich 
meebrengt versterken volgens De Blot de commerciële kracht van een bedrijf (De Blot, 
2006, 151). Spiritueel georiënteerde organisaties zouden ook ethischer en efficiënter zijn en 
bovendien zou de benadering van organisaties als spirituele entiteit de aangewezen route 
zijn om die organisaties succesvol door zwaar weer te loodsen. Managementconsultant Paul 
Gibbons waarschuwt er in zijn proefschrift (Gibbons, 1999) weliswaar voor dat de causale 
                                                
2 Het Financieele Dagblad, 8 april, 13 augustus, 16 augustus, 9 juli, 25 juni, resp 14 mei 2011.  
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relatie tussen ‘Spirituality at Work’ en positieve resultaten van ondernemingen en mensen op 
weinig empirisch bewijs steunt, maar ook al zijn slechts enkele van de genoemde aannames 
juist, dan kan spiritualiteit een belangrijke aanvulling zijn voor het bedrijfs- en 
organisatieleven.  
 

2.2 Spiritualiteit  

Het begrip spiritualiteit wordt vaak verbonden met waarden zoals liefde, compassie, 
mededogen, zorg, verbondenheid, creativiteit of dienstbaarheid, maar een enkele verwijzing 
naar waarden is niet voldoende om het fenomeen spiritualiteit te duiden. Wat spiritualiteit is 
verken ik in deze paragraaf. Daarbij onderzoek ik welke plaats spiritualiteit in de 
samenleving inneemt en waarom sprake zou zijn van een spirituele opleving.  

Verkenning 
Voor een eerste aanwijzing over wat spiritualiteit is wend ik mij tot Otto Duintjer, 
voormalig hoogleraar Filosofie en Spiritualiteit aan de Universiteit van Amsterdam. Het 
woord spiritualiteit is volgens hem etymologisch te herleiden tot het Latijnse spiritus. Dat 
wordt vertaald met ‘geest’ maar heeft ook betekenissen als lucht, wind, adem. Deze 
configuratie verwijst volgens hem naar een levenshouding die en een leerproces dat 
betrekking heeft op de geest, een ‘voorafgaand’ bewustzijn, een werkelijkheid die ons 
omringt en doordringt en die nooit volledig kan worden begrepen (Duintjer 2002, p. 32). 
Spiritualiteit, zo zegt voorts De Blot, is een innerlijke ervaring, een ervaring van het leven 
zelf, van het leven als mens. Hij waarschuwt er in dat verband voor spiritualiteit niet te 
verwarren met het denken over spiritualiteit. Als je belandt in discussies over de geest, 
weerhoudt dat iemand ervan te komen tot de ervaring zelf. (De Blot, 2006, p. 16) 

De Blot en Duintjer gaan uit van een ervaringsgerichte vorm van spiritualiteit. Dat sluit aan 
bij de psycholoog en filosoof William James (1842-1910) die ‘firsthand’ religie onderscheidt 
van ‘secondhand’ religie. Firsthand religiositeit heeft betrekking op vormen van spiritualiteit 
die mensen zelf ervaren terwijl secondhand religie verwijst naar geïnstitutionaliseerde vormen 
van religiositeit die via overleveringen proberen uit te leggen wat religiositeit is (in: De Hart, 
2010, p. 133). Voorgaande derhalve maakt dat spiritualiteit wordt benaderd als een zaak die 
los kan staan van religie. Ze kan er onderdeel van uitmaken, maar van een noodzakelijke 
verbondenheid is geen sprake. Vroeger duidde spiritualiteit volgens Joep de Hart, socioloog 
bij het Sociaal Cultureel Planbureau en auteur van Zwevende gelovigen – oude religie en nieuwe 
spiritualiteit (De Hart, 2010), meestal wel op een persoonlijke, geleefde, authentieke 
verhouding tot God binnen de gegeven religies. Spiritualiteit vormde toen derhalve wel 
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vanzelfsprekend een onderdeel van conventionele religiositeit, traditionele wijsheidsleren 
ofwel kerkelijke tradities. (De Hart, 2010, p. 23, 133) 

Omdat de koppeling tussen spiritualiteit en religie is losgelaten en de moderne spiritualiteit 
niet uitgaat van één geloofsleer of een gemeenschap waarbinnen spiritualiteit wordt 
vormgegeven tref je volgens De Hart in de samenleving de meest uiteenlopende gedaantes 
van spiritualiteit: het occulte, mysticisme, verloren beschavingen, gebedsgenezing of 
natuurgeneeswijzen. Daarbij kan plaats zijn voor engelen, bijna-doodervaringen, zen, 
edelstenen, Keltische druïden, pendelen, tai chi, feng sui, aura’s, enz. De sociale inbedding 
van spiritualiteit zie je binnen de meest uiteenlopende verbanden. Centra voor yoga en 
intuïtieve ontwikkeling, spirituele coaches, regressietherapeuten, mediums, praatgroepen en 
meditatiegroepen zijn daar slechts enkele voorbeelden van. Ook leven en beleven veel 
mensen hun spiritualiteit op individuele basis. (Ibidem, p. 122) 

De vele varianten van spiritualiteit gaan gepaard met evenzoveel scepsis, maar kritiek die 
bijvoorbeeld spreekt van ‘het spirituele supermarktmodel’, ‘the new cultural prozac’, 
‘godsdienst als kasteelroman’ of ‘religiositeit van de toiletjuffrouw’ (ibidem) doet de mensen 
voor wie spiritualiteit een serieuze zaak is tekort. Uit zowel de academische literatuur als uit 
levensverhalen van authentiek geïnteresseerden valt volgens De Hart een serieus en 
consistent beeld te destilleren (ibidem). Weliswaar kan spiritualiteit moeilijk in een 
eenduidig begrip worden gevangen, maar de kern is dat het gaat om een levenshouding en 
een ontwikkelingsproces, waarin geleerd wordt het leven zelf te ervaren en het te beamen op 
een diep niveau en in alle facetten. Volgens De Blot is spiritualiteit een proces van 
verinnerlijking, bewustzijnsverdieping, van interactie en van transcendentie – een zichzelf 
overstijgen (De Blot, 2006 p. 15). Centrale principes die De Hart constateert zijn een 
intuïtieve basis van het handelen, de nadruk op unieke, innerlijke groei, een spirituele kern, 
universalisme, een holistische kosmologie en een holistisch mensbeeld (De Hart, 2010, p. 
122).  

De principes universalisme, holistische kosmologie en een holistisch mensbeeld zijn volgens 
De Hart terug te voeren op het feit dat veel van de nieuwe vormen van spiritualiteit, 
waaronder ook het “nieuwe tijd-“ ofwel “new-age-“denken, dat volgens hem sterk in 
opkomst is in het managementlandschap, uitlopers zijn van de in de Romantiek opnieuw in 
de belangstelling gekomen ‘hermetische esoterie’ (Ibidem, p. 155, p. 233). Die gaat volgens 
de aan de aan de Universiteit van Tilburg verbonden theoloog Frank Bosman terug naar 
geheime leerstellingen van de Egyptische god Toth, Hermes in het Grieks. In de 
Romantische tijd en daarna is volgens hem de hermetisch esoterische stroming via het 
kolonialisme beïnvloed door Oosterse culturen en hun spirituele basis. Deze stromingen 
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waartoe alchemisten, theosofen en antroposofen behoren, delen een holistisch georiënteerde 
kosmologie, waarin ‘het Al’ zich manifesteert in alle soorten en vormen die het universum 
rijk is. Alles wat bestaat wordt doorademd met dezelfde goddelijke kracht. Hiermee wordt 
uitgegaan van een kosmologie die immanent, holistisch en universeel is. Termen die aldus 
Bosman ook wel vallen zijn ‘dynamisch organisme’, of ‘self-moving and self-sustaining system’ 
(Bosman. In: Bosman/Salemink, p. 35, 50).   

Dit organisme, dit ‘Al’, zo legt De Hart uit, is volgens spiritueel geïnteresseerden alleen 
toegankelijk via persoonlijke ervaring, intuïtie, innerlijke openbaring in een ervaring van 
transcendentie of mystiek inzicht. Om ‘heelheid’ te ervaren of de ‘organische realiteit’ te 
kunnen begrijpen, om tot een ‘innerlijk weten’ te komen is de discursieve taal en het 
rationele verstand niet geschikt. Evenmin kan het ‘innerlijk weten’ en de in de persoonlijke 
ervaring geopenbaarde waarheid fungeren als een onderwerp van geïnstitutionaliseerde 
religie. (De Hart, 2010, p. 125). De uiteindelijke autoriteit is de ‘first hand’ ervaring waarbij 
gevoel, het zintuigelijke en de verbeeldingskracht prominent een rol spelen.  

Om de diepste realiteit en het leven te leren ervaren, is iemand aangewezen op een spiritueel 
ontwikkelingsproces. Voor hoe zo’n weg in een mensenleven uitwerkt geeft Ton Jorna 
aanwijzingen. Een daarvan is dat vanuit een verbrokkeling, een gefragmenteerdheid, een 
verlangen bestaat naar zinssamenhang en verbondenheid. Het spirituele proces gaat om het 
‘herverbinden (religare) van wat gescheiden is of lijkt’, ‘leren zien en worden wie je bent’. 
(Jorna, 2008, p. 51). 

“Het leren kennen en oppakken van het verlangen om voluit te leven […] maakt het leven 
vollediger.” (ibidem, p. 33)  

Een andere aanwijzing van Jorna is het ‘jezelf leren kennen, jezelf zijn’. Ieder mens heeft 
iets eigens, iets kostbaars, iets bijzonders in zich dat geleefd moet worden. Dat is echter vaak 
geblokkeerd.  

“Het eigen ik blijkt meer te zijn dan de eigen buitenkant.” (ibidem, p. 33)  

Als een ontdekkingsreis naar ‘de diepte van het eigen innerlijk’ wordt aangevangen ontstaat 
volgens Jorna een echte spirituele zoektocht. Die diepte heeft een transcendent karakter en 
wordt wel aangeduid als een diepte ‘die voorbij gaat aan’, ‘die overschrijdt’, ‘die onder alles 
ligt’ (ibidem, p. 37). Verder gaat spiritualiteit volgens Jorna om een verlangen naar 
onvoorwaardelijke liefde. De spirituele weg is er een van het hart (ibidem, p. 39). Bij dat 
ontvouwen van het zelf kan sprake zijn van een herontdekking ‘dat waarheid, schoonheid 
en liefde in de mens besloten zijn’ (ibidem, p. 51). 
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Over wanneer en waarom een spiritueel ontwikkelingsproces aanvangt valt niets eenduidigs 
te zeggen, zo heb ik gemerkt in mijn directe omgeving. Vaak zijn het moment en de reden 
ook niet goed bepaalbaar. Iemand realiseert zich opeens dat hij zich in een 
ontwikkelingsproces bevindt waarin hij het leven opnieuw leert kennen en meer van zichzelf 
wil gaan leven. Of hij blijkt te worstelen met zichzelf of de omgeving; er is een – zoals Jorna 
dat noemt – spagaat ontstaan waarin het individu in contrast is komen te staan met de 
context. Iemand realiseert zich dat hij niet meer uitkomt met zijn idee van wie hij is en met 
zijn ideeën over mens, wereld en kosmos en ontkomt er niet aan zich op die spagaat te 
bezinnen. Voor de Italiaanse postmoderne filosoof Gianni Vattimo bijvoorbeeld heeft zijn 
hernieuwde persoonlijke belangstelling voor het religieuze te maken met de dood van 
geliefden met wie hij had verwacht een veel langere weg af te leggen (Vattimo, 1998, p. 9).  

Positie van spiritualiteit in het hedendaagse maatschappelijk domein 
Hoe kan de hedendaagse aandacht voor spiritualiteit – zoals in het Financieele Dagblad en 
KPMG-bedrijfsmagazine – worden gezien? Welke ‘internationale spirituele heroriëntatie’ 
maakt dat in de kunstwereld de relatie tussen kunst en religie aan het veranderen is, 
waardoor bijvoorbeeld het Stedelijk Museum aandacht besteedt aan spirituele en religieuze 
aspecten van moderne kunst?3 Wat is de reden dat spiritualiteit in de maatschappelijke 
opmars bezig lijkt te zijn?   

De beantwoording van die vragen begint met de alom bekende constatering van de 
invloedrijke socioloog Max Weber in 1919 dat de wereld ‘onttoverd’ is: met het 
voortschrijden van de wetenschap en technologie had de mens zijn gevoel voor het heilige 
en zijn geloof in magische machten zoals geesten en demonen verloren. Een blik op het 
hedendaagse Nederlandse religieuze landschap laat een vergaande ontkerkelijking en 
secularisatie van de samenleving zien. Toch geldt die secularisatie, zo benadrukt De Hart, 
                                                
3 Ik denk hier onder meer aan de in 2008-2009 door het Stedelijk Museum georganiseerde tentoonstelling Heilig 
vuur, Religie en spiritualiteit in de moderne kunst. Dat deze expositie, die volgens het Stedelijk Museum aansloot bij 
een ‘spirituele herorientatie’ in de kunst, georganiseerd werd kan volgens Marty Brax, auteur in de 
tentoonstellingscatalogus, als opmerkelijk worden beschouwd (Brax, in Stedelijk Museum, 2008). In 1961 
organiseerde het Stedelijk de tentoonstelling Polariteit, het apollinische en dionysische in de kunst, geïnspireerd op 
Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik van Friedrich Nietzsche. Volgens het Stedelijk Museum werd 
met deze expositie toen nog onderstreept dat moderne kunst, religie en spiritualiteit niets bij elkaar te zoeken 
hadden: “De heidense halfgoden Apollo en Dionysos traden op als de vaandeldragers van kunstvormen die zich als 
droom of roes hadden losgezongen van kerk en geloof. In 1961 behoorde religie tot het verleden en moderne kunst 
wees naar de toekomst” (ibidem). Moderne kunst werd aldus Brax in de vorige eeuw lange tijd als seculiere plek in 
de samenleving beschouwd, een plek waar zelfs atheïsme heerste. Nu echter, aldus de toenmalige directeur van het 
Stedelijk Museum Gijs van Tuyl, het oorspronkelijke spirituele karakter van de avantgarde kunst steeds meer wordt 
blootgelegd blijkt de avantgarde kunst volgens hem in haar hoogtijdagen te hebben gefunctioneerd als een nieuwe 
godsdienst met eigen spirituele rituelen, maatschappelijke idealen en utopische eigenschappen. De expositie in 
2008-2009 toonde met een keuze uit de vaste collectie hoe verschillende wereldreligies, afgeleiden daarvan en op 
zichzelf staande spirituele invloeden, aanwezig zijn binnen de moderne kunst (ibidem). 
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alleen voor zover de kerk met zijn religieuze denkwijzen, praktijken en instituties aan 
maatschappelijke en sociale betekenis heeft ingeboet. Ontkerkelijking duidt er volgens hem 
niet op dat concepties van en interesse voor het spirituele ook zijn verdwenen. De aandacht 
daarvoor lijkt juist weer te vergroten. (De Hart, p. 106, p. 240) 

Vattimo plaatst de nieuwe belangstelling voor geloof en spiritualiteit tegen de achtergrond 
van het ‘einde van de moderniteit’ of ‘in ieder geval de crisis ervan’. Volgens Vattimo is in 
de vorige eeuw het Atheïstisch Rationalisme met als pijlers het Positivisme en het 
Verlichtingsdenken de dominante denkwijze geworden. Dat verschijnsel had volgens hem 
twee vormen aangenomen: het geloof in de exclusieve waarheid van de experimentele 
natuurwetenschap en het vertrouwen dat de geschiedenis zich zou ontwikkelen naar een 
volledige emancipatie van de mens tegenover elke transcendente autoriteit (Vattimo, 1998, 
p. 17). Het (moderne) geloof in de objectieve waarheid van de experimentele wetenschappen 
en het vertrouwen in de vooruitgang van de rede tot haar volle verlichting, zijn volgens 
Vatimo echter achterhaald gebleken. Eind vorige eeuw schrijft hij dat het einde is 
aangebroken van de moderne tijd, waarin Positivisme en Verlichting het denken bepaalden. 
Dat einde ging gepaard met de afbrokkeling van alle absolute funderingen en dus ook met 
de ontbinding van de voornaamste theorieën die dachten de religie te hebben opgeheven 
(ibidem, p. 16). Vattimo meent dat de ‘onttovering van de wereld’ ook een radicale 
onttovering van het idee van onttovering zelf teweeg heeft gebracht (ibidem, p. 17). 
Hoogleraar sociale en politieke theorie aan de UvH, Harry Kunneman licht dat – kort 
weergegeven – als volgt toe. Absolute waarheden bestaan in onze – postmoderne – tijd niet 
meer, of die nu naar godsdienst, wetenschap of politiek verwijzen. Geloof én de 
wetenschappelijke ontkrachting van het geloof kunnen bevestigd noch weerlegd worden, 
reden waarom Vattimo meent dat er geen redenen meer zijn om atheïst te zijn, maar ook 
niet om geloof af te wijzen. Voor Vattimo is de postmoderne tijd het sluitstuk van de 
secularisatie (Kunneman, 2009, p. 70, 71). 

De postmoderne tijd kan door de afwezigheid van extern houvast oncomfortabel voelen; 
geen kaders betekent een onzekerheid die mensen individueel moeten beantwoorden. 
Mensen moeten hun identiteit en hun leven zelf vormgeven en dat valt niet iedereen 
makkelijk. Positiever geformuleerd hebben mensen door het wegvallen van externe sturing 
zoals morele kaders en vaste waarheden over hoe te leven, de mogelijkheid en de vrijheid een 
eigen levenshouding te ontwikkelen, buiten de traditionele levensbeschouwelijke en 
religieuze kaders. Mensen zijn vrij om vanuit hun eigen oriëntatie op het bestaan, zelf 
spirituele waarden en waarheden te formuleren en hun spiritualiteit via een zelf gevormde 
praxis te beleven. De huidige tijd nu biedt dus een grote vrijheid die zowel positief als 
negatief geduid kan worden, en daarop kom ik in het vierde hoofdstuk aan de hand van 
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Kandinsky’s kunst nog uitgebreid terug. Hier merk ik nog op dat door de beschreven 
ontwikkelingen weer ruimte is ontstaan voor de ervaring van het heilige of dat – zoals De 
Hart constateert – ‘bij veel Nederlanders inmiddels sympathie bestaat voor denkbeelden dat 
waarheid innerlijk ervaren moet worden of dat een geestelijke band mens, wereld en natuur 
verbindt’ (De Hart, p. 111). Er bestaat weer ruimte voor spiritualiteit. 

De opleving in de maatschappij van ‘firsthand’ spiritualiteit gaat niet aan de media, de 
kunstwereld of het bedrijfsleven voorbij. In de volgende paragraaf verken ik hoe spiritualiteit 
in het bedrijfs- en organisatieleven plaats en vorm krijgt. Daarbij adstrueer ik dat 
spiritualiteit vaak wordt gezien als tegenwicht tegen doorgeschoten rationaliteit, 
beheersingsmechanismen en winstbejag in het hedendaagse organisatieklimaat waardoor 
voorbij wordt gegaan aan menselijke behoeftes zoals zingeving en erkenning. In drie 
portretten wordt geïllustreerd hoe mensen hun eigen spiritualiteit beleven en hoe ze die in 
hun werk of organisatie vorm geven. De eerste gaat over de notaris Aniel Autar. 

 

 
Portret 1,  Autar 

 
Het beste advies dat de notaris Aniel Autar ooit kreeg komt van zijn moeder: “Ga voor het hoogst 
haalbare maar bewaak je eigen grenzen”. Autar is geboren in Suriname en getogen in Nederland. 
Hij groeide op met het hindoeïsme. De vedanta, de hindoefilosofie, is een leidraad voor hem in zijn 
werk bij het Rotterdamse notariskantoor Kooiman Lambert Notarissen.  
 
Volgens hem heb je in het hindoeïsme vier levensdoelen: dharma, arth, kama en moksh. De eerste 
drie spelen zich op aarde af, het gaat om je verplichtingen richting je medemens en de 
maatschappij, het streven naar welvaart en de perfectie. De moksh, het vierde doel, is de verlossing. 
Zijn moeders advies is een hele korte samenvatting van die eerste drie levensdoelen. Het kost Autar 
niet veel moeite de vedantaleer in de praktijk te brengen. Het is een overtuiging die zich in hem 
heeft ‘vastgezet’. Veel mensen werken bovendien op dezelfde manier als hij, maar zonder dat ze het 
hindoeïsme als referentiepunt hebben.  
 
Het streven naar perfectie is hem met de paplepel ingegoten. Hij noemt dat hij in 1997 - net 29 jaar 
oud – werd benoemd tot de eerste notaris van niet-Nederlandse afkomst. Hij wil altijd het maximale 
resultaat bereiken maar daarbij geldt dat een acht voor je tentamen op je sloffen halen minder goed 
is dan een zes met een uiterste inspanning. Ook zuiver handelen is belangrijk voor Autar. De 
hindoefilosofie leert ons volgens hem dat alles relatief is. Ieder mens moet met zijn intellect zijn 
eigen afweging maken tussen goed en kwaad. Doden is iets wat ieder weldenkend mens behoort af 
te wijzen maar ook daarvoor zijn uitzonderingen denkbaar zoals bij de strijd van de geallieerden in 
de Tweede Wereldoorlog. Ook in zijn werk geldt dat steeds een afweging moet worden gemaakt 
tussen goed en kwaad. Hét advies bestaat daarbij niet. Mag je als notaris wel of niet je medewerking 
aan een bepaalde transactie verlenen? Soms is de wet niet duidelijk en zul je je eigen ethische 
afweging moeten maken. De vijf notarissen en negen kandidaat-notarissen van zijn kantoor 
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accepteren elkaars individuele afwegingen. 
 
Volgens Autar leert de vedanta ons dat ieder wezen op aarde is om zijn eigen leven te leiden. Zijn 
weg naar moksh is een andere dan die van iemand anders. Maar we zijn ook op aarde om met 
elkaar samen te leven en vooruit te komen. Het hebben van een positief mensbeeld, het delen van 
kennis en elkaar met respect behandelen, is daarbij essentieel. Je probeert elkaar positief te 
beïnvloeden. Op zijn kantoor werken ze zo met elkaar samen. Dan ben je veel succesvoller dan in 
een cultuur waar mensen met de ellebogen werken. Daar worden persoonlijkheden verwrongen en 
kom je als kantoor niet vooruit. Ook heerst op zijn kantoor een gevoel van saamhorigheid. Mensen 
functioneren het beste in een omgeving waar ze gerespecteerd worden, waar ze zich gedekt voelen. 
“Als er iets fout gaat, lossen we het samen op”. 
 
Dit portret is een weergave van een reportage uit een serie van het Financieele Dagblad waarin ondernemers vertellen over 
de beste raad die ze ooit kregen. bron p. 12 Het Financieele Dagblad d.d. 5 januari 2012, journalist Koen van Santvoord. 
 
 

2.3 Spiritualiteit in organisaties 

“I’m doing God’s work” zei Loyd Blankfein, de chairman en ceo van Goldman Sachs toen 
hij publiekelijk sprak over zijn werkzaamheden voor de bank die in de kredietcrisis van 2007 
een prominente rol speelde4. Blankfeins taakopvatting had waarschijnlijk weinig te maken 
met de betekenis van het fenomeen ‘spiritualiteit in organisaties’ die ik in deze paragraaf 
adstrueer. Waar gaat het fenomeen wel over en aan welke organisatiefenomenen raakt het? 

Verkenning 
Aanduidingen voor het verschijnsel dat spiritualiteit, organisaties, het werk en – waar van 
toepassing – zaken doen met elkaar worden verbonden zijn ‘spiritualiteit in organisaties’,  
‘spiritualiteit en werk’, ‘spiritueel zaken doen’ of ‘spiritualiteit in leiderschap’. De term 
‘business spiritualiteit’ verwijst naar de leerstoel op Nijenrode die Paul de Blot bezet. Indien 
het woord spiritualiteit wordt vermeden, wordt wel gesproken van ‘ondernemen met 
gevoel’, ‘bezield leiderschap’, ‘management en non-dualiteit’ of ‘bevlogen 
organisatieontwikkeling’. Spiritualiteit in relatie tot organisaties kent derhalve veel 
aanduidingen. Het fenomeen is bovendien multidisciplinair – het wordt benaderd vanuit 
disciplines zoals bedrijfs- en organisatiekunde, sociologie, psychologie, filosofie, 
geschiedenis, theologie, economie en/of humanistiek – en het bestrijkt veel verschillende 
organisatieverschijnselen. Een – allerminst volledig – overzicht geeft Paul Gibbons in zijn 
proefschrift (Gibbons, 1999). 

                                                
4 Lloyd Craig Blankfein deed deze uitspraak in een interview in november 2010. Hij duidde de uitspraak enkele 
dagen later, na een stortvloed van kritiek, als een grap en heeft hem ingetrokken. 
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Spiritualiteit op het werk, inhoudelijke thema’s 
  
Niveau van analyse                  Thema 
  
Individueel   Zelfactualisatie, spirituele groei 

Dienend leiderschap 
Welbevinden, geestelijk welbevinden 
Creativiteit, innovatie / intuïtie 
Waarden, idealen, verlangens 
Zin en betekenis op het werk 
Verandering, reorganiseren, organisatievernieuwing 
Interventies (consulting, coaching, counseling) 
 

Organisatie                                 Inrichting van het werk  
Teambuilding en opbouw van de werkgemeenschap 
Poëzie, verhalen, narrativiteit , metaforen, rituelen, mythen 
Post-kapitalistische organisaties 
Spiritueel organiserende principes 
 

Organisatie en 
maatschappij     

Bedrijfsethiek  
Duurzaamheid Sociale verantwoordelijkheid 

 
 

 
                                                                              Vert. HvdM 
 

 

Het werk van Paul de Blot 
‘Spiritualiteit in organisaties’ blijkt niet eenvoudig te definiëren. Het feit dat Paul de Blot 
bijvoorbeeld niet werkt met een eensluidende definitie van het begrip ‘business spiritualiteit’ 
kan te maken hebben met zijn idee dat als geprobeerd wordt spiritualiteit te doorgronden in 
rationele begrippen, de kans groot is dat de ervaring van spiritualiteit zelf verloren gaat (De 
Blot, p. 2006, p.16). Kenmerkend voor het denken van De Blot is dat spiritualiteit volgens 
hem gaat over het ervaren van het leven zelf in alle dimensies. Bij die aanname passen de 
veelvuldige verwijzingen in zijn theoretische werk naar het leven zelf, zoals dat van Ignatius 
de Loyola, de stichter van de Jezuïetenorde, de traditie waarin De Blot zelf staat. Ook zijn 
eigen leven is een bron van inspiratie voor zijn wetenschappelijke werk en daarover is het 
volgende het vermelden waard. 

De Blot groeide op in Nederlands-Indië in een groot gezin waarvan ooms, tantes, broers en 
zussen deel uitmaakten. Dat gaf hem veel vrijheid en liet hem gelijk de waarde van 
gemeenschap als harmonisch geheel ervaren. De natuur speelde in zijn jonge leven een 
belangrijke rol. Hij realiseerde zich de flexibiliteit ervan en de interactie van de natuur met 
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de omgeving. In de Tweede Wereldoorlog is De Blot gevangen genomen. In zijn cel heeft 
hij een jaar in complete duisternis geleefd. Dat was voor hem de ‘donkere nacht van het 
zijn’ waarin alles weg viel en er geen enkel houvast was. En toch had hij sterk het gevoel dat 
hij leefde. Daar is De Blot gekomen tot een ervaring van innerlijke vrijheid: “Je kunt me wel 
opsluiten, maar in mijn geest ben ik vrij!” (De Blot/Pronk, 2007, p. 17). 

Bij De Blot valt verder ook de brede theoretische fundering van zijn werk op. Als Jezuïet 
werd van hem verwacht dat hij zich grondig liet scholen en dientengevolge studeerde hij 
spiritualiteit, talen en cultuurgeschiedenis van het verre oosten en ook westerse filosofie, 
fysica en theologie (ibidem). Zijn werk bracht De Blot naar Nederland en in 1979 is hij op 
Nyenrode als ‘campusmoderator’ studenten gaan begeleiden. Na verloop van tijd besloot hij 
daar te promoveren. Dat was voor hem een logische stap; het streven naar het hoogste en 
continue ontwikkeling zit in zijn natuur. Dat leidde in 2004 op 79-jarige leeftijd, tot het 
proefschrift Vernieuwing van organisaties in een chaotische omgeving door vernieuwing van de mens 
(De Blot, 2004). Dit was ook de tijd dat hij zijn clownsopleiding heeft afgerond en heeft 
leren vliegen (ibidem, p. 22).  

Om de notie ‘spiritualiteit in organisaties’ nader te conceptualiseren verwijs ik voorts naar 
de doelstelling van de leerstoel Business Spiritualiteit. Die is een positieve bijdrage te leveren 
aan het business klimaat, bezieling te brengen in het bedrijfsleven en te laten zien dat het 
heel goed mogelijk is zakelijk succesvol te zijn en tegelijk een humaan beleid te voeren 
(ibidem, 2007, p. 8). De volgende definitie van spiritualiteit op het werk komt van Judith 
Neal. 

“Spirituality in the workplace is about seeing work as a spiritual path, as an opportunity to 
grow personally and to contribute to society in a meaningful way. It is about learning to be 
more caring and compassionate with fellow employees, with bosses, with subordinates and 
customers. It is about integrity, being true to oneself, and telling the truth to others. Spirituality 
in the workplace can refer to an individual’s attempt to live his or her values more fully in the 
workplace. Or it can refer to the ways in which organisations structure themselves to support the 
spiritual growth of employees”.  (Neal, 1997, 123, in Bowman, p. 15) 

Deze definitie stelt de spirituele ontwikkeling van de werknemer centraal. Het werk 
faciliteert een proces van integratie en zelfwording ofwel een – in de woorden van Abraham 
Maslow – proces van zelfactualisatie. De werkgever bevordert dat de werknemer eigen 
spirituele waarden ontwikkelt, zoals echtheid, jezelf zijn, integriteit, zorg en compassie. 
Volgens deze definitie is de ontwikkeling van werknemers een doel in zichzelf waaraan het 
werk bijdraagt; werkgevers zien hun werknemers dus niet louter als human resources of 
human capital om te worden ingezet ten behoeve van de werkgever, diens winstoogmerk en 
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diens eigenaren. Werknemers krijgen de ruimte mens te zijn met eigen waarden, behoeften 
en verlangens. Ze worden in de gelegenheid gesteld op een betekenisvolle manier bij te 
dragen aan de maatschappij, en wat ze daarin zelf de moeite waard vinden.  

In bovenstaande definitie ligt de nadruk op de medewerker en diens ontwikkeling. Voor De 
Blot geldt voorts als belangrijke aanname – en nu geef ik een veel te korte en daarmee 
incomplete indruk van zijn denken – dat individuele spiritualiteit intrinsiek verbonden is 
met de spiritualiteit van een organisatie. Hij ziet organisaties – evenals de natuur en de 
leefgemeenschap uit zijn jeugd – als organismen die in interactie staan met hun omgeving, 
ze zijn verbonden met de wereld als geheel. Dat organisme, dat collectief van mensen, heeft 
een eigen spirituele dynamiek en kan ook zelf een spirituele ontwikkeling doormaken. 
Spiritualiteit op het werk kan zich daarom zowel richten op de individuele medewerker als 
op het collectief. Idealiter staan individuele spiritualiteit en collectieve spiritualiteit ten 
dienste van elkaar, ze beïnvloeden elkaar positief en dat gaat, zo zal blijken, ook op voor 
Kandinsky.  

Het past spiritueel georiënteerde organisaties volgens De Blot zich te bezinnen op vragen 
zoals wie ze zijn, wat hun waarden zijn en of ze geestelijk rijker worden van wat ze doen. Ze 
kunnen zich afvragen hoe ze als zakelijke partij in de markt en de maatschappij willen 
opereren en zullen daarbij ‘wereldse en praktische zaken’ zoals winstgevendheid en 
technische deskundigheid niet negeren. Ze zijn blijvend zoekende naar de spirituele bronnen 
voor geestelijke rijkdom, zingeving, creativiteit en vernieuwing. Voortdurend wordt 
nagegaan hoe het zit met de inrichting van organisaties en of beheersingsdrift en regelzucht 
niet in de weg staan aan die bronnen. Gelet op de organische verwevenheid met de wereld 
past het spiritueel georiënteerde organisaties tot slot hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheden – in zeer brede zin – niet te negeren (De Blot, 2006, p. 17 ev, p. 92 
ev & De Blot, 2007 in: Tiemersma, p. 92, 93). 

Uit voorgaande blijkt dat de notie ‘spiritualiteit in organisaties’ ziet op individuele 
medewerkers die hun spirituele ontwikkeling en hun waarden en behoeftes in verbinding 
brengen met hun werk. Ook geldt het fenomeen organisaties zelf; die hebben een eigen 
spirituele dynamiek en kunnen ook zelf een spirituele ontwikkeling doormaken. In het nu 
volgende bespreek ik dat voor dit soort organisatieaannames lang geen ruimte is geweest, 
maar dat langzamerhand ruimte ontstaat om spiritualiteit aan organisaties te koppelen.  
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Managerialisme  

 “I think the real power of human lives is hidden away in the soul… I know there are reservoirs 
of spiritual strength from which we human beings thoughtlessly cut ourselves off. I personally do 
not see any difference between matter and spirit; they are both one. I seldom say ‘spirit’, because 
it seems to prejudice that expression of it which we call matter. Our progress in mastery and use 
of the material world need not interfere with our understanding and use of the spiritual.” 

(Henry Ford, in Smith, 1926. In Bowman, 2004, p. 109) 

Het Engelse woord ‘to manage’ betekent zoiets als beheren, leiden, sturen, naar zijn hand 
zetten. Het zogenaamde ‘managerialistische’ organisatie-denken verwijst naar een 
organisatiebenadering die ervan uitgaat dat organisaties zijn vormgegeven en zijn te 
controleren. Het werk in op ‘managerialistische’ leest geschoeide organisaties is in processen 
gegoten en het leiderschap en de aansturing wordt verricht op basis van organisatie- en 
managementmodellen en theorieën (Ten Bos, p. 35 ev). Deze visie, waarin organisaties 
worden gezien als gesloten systemen, is te herleiden tot de oprichter van Ford, Henry Ford 
(1863-1947) en Frederick Taylor (1856-1915), de intellectuele drijfveer achter het “Scientific 
Management” ofwel het “Taylorisme”. Taylor was aldus De Blot, geïnspireerd door het 
positivisme en succesvol gebleken militaristische modellen uit de 18e eeuw. In de loop der 
tijd zijn veel organisaties ingericht volgens het positivistische denken. Dat heeft – zo legt De 
Blot uit – gevolgen gehad voor de organisatiecultuur. Datgene wat meetbaar en bepaalbaar 
is, is geldige kennis; dat wat niet meetbaar is valt buiten het denken. Het denken heeft geen 
vat op het niet meetbare, het niet bepaalbare, het niet denkbare. (De Blot; 2006, p. 34 -38) 

Voorts werden organisaties vroeger vaak militaristisch geleid. In het leger van de 
negentiende eeuw waren armen, criminelen en buitenlandse huurlingen bijeengebracht. Dat 
bonte gezelschap werd verknipt tot kleine, gedisciplineerde en controleerbare delen met 
eigen doelstellingen. Aansturing vond er plaats via commando’s en men hield zich bezig 
met activiteiten zoals marcheren, stilstaan en groeten. Geïnspireerd door successen uit het 
leger werden in organisaties gecompliceerde productieprocessen opgedeeld in kleine 
werkzaamheden die – mede onder invloed van Ford – aan de lopende band onder een 
opzichter of meewerkend voorman werden verricht (ibidem). 

Nadelig aan zo’n organisatiemodel is volgens De Blot dat door de opknipping van 
werkprocessen het zicht op het geheel verloren gaat en mensen vervreemd raken van het 
werk. Niet de menselijkheid staat voorop, maar de reductie van mensen tot een levenloos 
machineonderdeel in een gefragmenteerd productieproces. Organisaties moeten zich 
bovendien voegen in een systeem van regels, procedures en aansturingsmodellen waarbij 
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genegeerd wordt dat organisaties open structuren zijn in een complexe werkelijkheid. Er is 
geen ruimte voor datgene van de mens dat niet tot harde feiten te herleiden is. Het bestaan 
van het irrationele, het gevoel en menselijke verlangens zoals zelfontwikkeling, zinervaring 
en ‘mens-zijn’ wordt genegeerd want voor niet-stuurbare zaken is geen ruimte, zoals voor 
het leven zelf. (De Blot; 2006, p. 34 -38).  

In zulke organisaties is er geen ruimte is voor verschil, alleen voor eenheid en identiteit. 
Terwijl met een zuivere loep en een helder brein de organisatorische gang van zaken 
haarfijn wordt uitgeplozen en wordt teruggebracht tot heldere procedures, duidelijke 
concepten en scherpe analyses stollen verhalen en personen. De organisatie wordt in een 
door marketingprofessionals bedachte persoonlijkheid geperst, de afdeling financiën ziet de 
organisatie als een financieel plaatje dat moet worden gerepresenteerd in kwartaal- en 
jaarrapportages terwijl de afdeling riskmanagement werkprocessen en transacties herkent als 
bronnen van allerhande financiële, juridische en commerciële risico’s die zo goed mogelijk 
moeten worden ingedekt, beheerst, gemanaged. De functionarissen die zich bezighouden 
‘sustainability’, ‘compliance’, MVO en ethiek bezien die thema’s als al dan niet haalbare 
doelstellingen en als ISO-gecertificeerde processen. Er wordt blind gevaren op beslissingen 
en berekeningen die theoretisch en met modellen te onderbouwen zijn. Via contracten, 
procedures en werkprocessen wordt gemeend zekerheden te creëren en dat geeft comfort. 
Duidelijk is dan, zo denkt men althans, welke richting wordt opgegaan. En de mensen die 
betrokken zijn bij de organisatie? Die worden samengevoegd tot een noemer: het personeel, 
de klant, de aandeelhouders, de directie, de toezichthouder. En die vragen zich af – en ik 
put uit mijn eigen praktijk – “handel ik wel volgens de regels?” En ook: “er zijn toch meer 
waarheden dan die mij verteld worden” of, “er moet toch meer zijn dat het leven de moeite 
waarde maakt?” Of: “ik word niet gezien, laat staan gewaardeerd”.  

 

 
Portret 2,  Abouleish 

 
Hakkelend staat een potige landarbeider op het podium een gedicht voor te dragen. De werknemers 
van het Egyptische bedrijf Sekem luisteren geïnteresseerd. Ibrahim Abouleish (72) kijkt tevreden 
toe. Dit is wat hij als oprichter dertig jaar geleden voor ogen had. Een symbiose van werk en 
persoonlijke ontwikkeling. 
 
Abouleish heeft laten zien dat het anders kan. Dat zaken doen – anders dan men in Egypte denkt – 
niet gelijk hoeft te staan aan vervuiling, uitbuiting en corruptie. Dat een bedrijf ook kan floreren 
zonder het nietsontziende winstbejag dat volgens hem in het Westen dominant is. Alles wat het 
bedrijf produceert is biologisch. Of, zoals Abouleish het formuleert, in harmonie met natuur en 
kosmos.  
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Sekem heeft zich in de afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot een groot bedrijf. Ruim tweeduizend 
werknemers, een jaaromzet van zo´n 25 miljoen euro en jaarlijks een groeipercentage van 25%. 
Toch houdt Sekem zijn winst beperkt: ´Als je er ethische waarden op nahoudt die je wilt delen met 
je klanten moet je niet meer willen verdienen dan wat je toekomt.`  
 
Sekem is eerder een antroposofische filosofie dan een bedrijf. Daarom is het bewonderenswaardig 
dat het Abouleish in het conservatieve Egypte gelukt is deze onderneming voet aan de wal te laten 
krijgen. Hij heeft in de afgelopen decennia de Egyptische overheid en de religieuze leiders er wel 
van moeten overtuigen dat hij niet ondermijnend is voor de macht van zowel de staat als van de 
religieuze leiders. Dat hij niet poogde een nieuwe geloofsovertuiging te introduceren. Het verschil 
met de religieuze autoriteiten was alleen dat hij nooit gestopt is met de Koran te interpreteren. Hij 
nodigde de geestelijken en medewerkers van de geheime dienst van Egypte daarom uit en heeft 
eindeloos uitgelegd over natuurlijk evenwicht en symbiose. Precies zoals de profeet het ook 
allemaal heeft gezegd.  
 
De antroposofische inslag heeft niet geresulteerd in een ‘softe’ toestand. Integendeel, er wordt hard 
gewerkt en dat is niet vanzelfsprekend in Egypte waar werkethos doorgaans ver te zoeken is. 
Daarom zijn het bijvoorbeeld de Filipijnse opzichters die de kwaliteitscontrole in het naaiatelier 
doen. Egyptische dorpsgenoten zouden te snel een oogje dichtknijpen om gezichtsverlies van een 
dorpsgenoot te voorkomen. Maar gebrekkige kwaliteit kan Sekem zich niet permitteren vanwege de 
hoge eisen die in de Westerse afzetmarkt gelden.  
 
Inmiddels staat deze groene oase in de woestijn model voor nieuwe overheidsplannen om de 
overbevolking van het Deltagebied en de Nijloever aan te pakken. De overheid heeft Abouleish en 
zijn zoon gevraagd zijn module elders te herhalen. 
 
Dit portret is een weergave van een reportage uit de NRC-zomerserie over familiebedrijven. Bron p. 14 NRC handelsblad 
d.d. 9 september 2009, journalist Alexander Weissink. 
 
 

Andere organisatiebenaderingen 
Hoewel de erfenis van het Taylorisme nog wel herkenbaar is, zijn de meeste organisaties 
ontdaan van de scherpste Tayloristische kantjes. Inmiddels worden organisaties meestal 
gezien en aangestuurd als een organisch en complex verband van mensen met menselijke 
behoeftes. Daarmee is de organisatorische werkelijkheid doorgaans gelukkig niet zo zwart-
wit als aan het einde van het vorige onderdeel is geschetst. Deze verschuiving in de 
benadering van organisaties wil ik bespreken aan de hand van het gedachtegoed van de 
Duitse filosoof Jurgen Habermas en dan met name aan de hand van de verdere doordenking 
ervan door de Nederlandse filosofen Harry Kunneman en Andre Wierdsma.  

Sinds de moderne tijd enkele eeuwen geleden zijn intrede heeft gedaan zijn volgens 
Habermas de leefwereld en de systeemwereld gescheiden werelden geworden. De 
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systeemwereld – en dat is de wereld waarin mede dankzij Ford en Taylor, efficiënt, 
strategisch en instrumenteel wordt gehandeld – is de leefwereld steeds meer gaan 
‘koloniseren’. In de leefwereld – dus de ‘normale wereld’ waarin mensen als mens en niet 
als werknemer of professional acteren en waarin van oudsher zaken als zingeving en 
menselijkheid thuis horen – wordt ook steeds strategischer en instrumenteler gehandeld. 
(Habermas, 1981). Kunneman legt uit dat daardoor niet alleen in de systeemwereld, maar 
ook in de leefwereld steeds meer het primaat wordt gegeven aan het vertrouwen op 
regelmaat, rationaliteit en vooruitgang (Kunneman, 2009, p. 135).  

Wierdsma signaleert een omgekeerde beweging. Volgens hem doet de leefwereld ook haar 
introductie in het organisatieleven. Hij stelt daarom voor organisaties te benaderen als een 
interferentiezone van systeem-  en leefwereld: bedrijven en (semi-)overheidsorganisaties zijn 
op een complexe manier met individu, privé-relaties en informele groepen verbonden 
(Wierdsma, 2001, in Kunneman, p. 135). Een institutionalisering van deze ontwikkeling is 
bijvoorbeeld het ‘nieuwe werken’ dat het laatste decennium aan een opmars bezig is. Een 
onderliggende aanname daarvan is dat werk en privé niet meer te scheiden zijn en dat de 
combinatie werk en privé meer in balans kunnen gebracht door de grenzen van beide 
minder strikt te hanteren. Privé en werk loopt steeds meer in elkaar over en mobiele 
telefonie, internet, e-mail en sociale media faciliteren deze ontwikkeling. Het fileprobleem 
en de huurkosten van kantoorruimte trouwens ook. In deze interferentiezone van werk en 
privé zullen ook privébehoeften en -waarden steeds meer hun plek opeisen, waaronder de 
behoefte aan spirituele ontwikkeling van werknemers. De ontwikkeling van organisaties 
naar interferentiezones van privé en werk, maakt ruimte voor de perceptie dat werk  – 
indachtig Neals definitie eerder in deze paragraaf – een spirituele weg is en een mogelijkheid 
zich in spiritueel opzicht te ontwikkelen. Het is een plaats waar de waarden die iemand 
ervoor zichzelf op nahoudt worden gedeeld met collega’s, werkgever of klanten. Een plek 
waar iemand meer van zichzelf wil laten zien, meer zichzelf wil zijn, meer mens wil zijn. 

Ik vervolg mijn doordenking over een verschuiving in de benadering van organisaties aan de 
hand van eerder in deze scriptie genoemde denkers Otto Duintjer, Gilles Deleuze en Felix 
Guattari. Duinter legt uit dat de gangbare manier van denken in de Westerse filosofie ervan 
uitgaat dat onze gewoonlijk bekende wereld een geïnterpreteerde wereld is, omdat ons 
denken, doen en waarnemen geleid en gestructureerd worden door een aangeleerd 
interpretatiekader’, een ‘eindige speelruimte van onverborgenheid’ (Heidegger), een 
‘transcendentaal veld’ (Deleuze). Deze interpretatiekaders worden volgens Duintjer 
bijeengehouden door een historisch gegroeid, aan een bepaalde gemeenschap gerelateerd 
cultuurpatroon. Duintjer – die in zijn werk nadrukkelijk op zoek was naar ‘de geest’, de 
‘diepte van de werkelijkheid’ – vraagt zich dan af van waaruit dat verband ontstaan is. Wat is 
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de laag in ons bewustzijn die niet volledig samenvalt met andere lagen zoals het 
groepsbewustzijn en het persoonlijk bewustzijn? Vanuit welk ‘open of voor-talig bewustzijn 
leren wij onze taal en cultuur?’ (Duintjer, p. 94).  

Deleuze en Guattari gebruiken als metafoor voor de werkelijkheid een rizoom, een 
wortelstelsel. De grenzen van het wortelstelsel houden nergens op, er is altijd contact met 
buiten. In een rizoom valt geen eenheid of identiteit te ontdekken. Je kunt niet spreken van 
punten of posities, enkel van lijnen differenties, verschillen of heterogeniteit. Uitgaan van de 
werkelijkheid als een rizoom heeft belangrijke gevolgen voor de kenbaarheid ervan. In het 
rizoom bevinden zich aspecten die voor het oog niet zichtbaar zijn, die zich onttrekken aan 
het denken of die niet met het verstand te benaderen zijn. Het traditionele denken zoals 
gangbaar in het Westen zien Deleuze en Guattari als rangschikken en ordenen, het 
herkennen van het identieke en het negeren van verschillen (ibidem). Een rizoom kan niet 
via het gangbare denken worden gekend. Je ziet en denkt alleen wat is vormgegeven, de 
identiteiten. Je ziet niet wat ondenkbaar, onzegbaar en onberekenbaar is. Daarom gaat het 
er volgens de auteurs om wat de werkelijkheid je duidelijk maakt. Je moet je laten 
meevoeren door een stroom, een flux. Alleen door je open te stellen, door je te laten 
meevoeren kom je een nog onkenbare werkelijkheid of waarheid tegen (Deleuze/Guattari, 
2004).  

Het denken over de werkelijkheid als een complex organisme is diegenen die zich bezig 
houden met het denken over en aansturen van organisaties niet ontgaan. Een voorbeeld van 
een organisatiebenadering die uitgaat van zo’n werkelijkheidsbenadering is de esthetische 
benadering van organisaties, waarvoor Antonio Strati grondleggend werk heeft verricht. In 
hoofdstuk 5 zal ik toelichten hoe Kandinsky met deze organisatiebenadering kan worden 
verbonden. Hier merk ik er vast het volgende over op. Volgens Strati herbergen de zichtbare 
cultuur en symbolen van het dagelijkse leven ongebruikelijke maar rijke kwalitatieve data. 
Deze organisatiebenadering richt zich niet alleen op de uiterlijke schoonheid van 
organisaties, dus of een organisatie mooi is. Ook andere esthetische categorieën, zoals 
bijvoorbeeld het sublieme, het lelijke, de verbeelding krijgen aandacht. Een andere 
basisaanname is dat het onmogelijk is via het logisch verstand esthetische aspecten van een 
organisatie te herkennen en hun belang voor de organisatie te zien. Cognitieve en 
esthetische kennis moeten allebei ingezet worden maar geen van beide mag daarom 
prevaleren boven de andere. Ze moeten zich in gezamenlijkheid bescheiden opstellen want 
ook samen zullen ze nooit een volledig beeld van de werkelijkheid geven (Strati, 1996a in 
Strati 2000, p. 11).  
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Contouren van spiritualiteit in organisaties 
Nu ruimte bestaat voor andere basisaannames over organisaties en organiseren, bestaat ook 
ruimte voor spiritueel georiënteerde benaderingswijzen van organisaties. Daarvan hebben 
zich inmiddels de volgende contouren afgetekend.  

Als wordt gesproken over ‘spiritualiteit in organisaties’ wordt vaak uitgegaan van de 
aanname dat de organisatorische werkelijkheid een complex en organisch verband is. 
Auteurs zoals Paul de Blot en Wessel Ganzevoort leggen uit dat in organisaties een 
onkenbare dimensie bestaat, een spirituele dynamiek waarin organisatiefenomenen schuil 
gaan die met rationele middelen niet te detecteren of te sturen zijn. Bij het fenomeen 
‘spiritualiteit in organisaties’ wordt een ervaringsgerichte vorm van spiritualiteit verbonden 
met het werk en de organisatie. Die benadering van spiritualiteit omvat een leerproces dat 
betrekking heeft op het leven, waarin iemand zichzelf leert kennen en waarin diegene meer 
in verbinding komt te staan met een diepere, omvattender werkelijkheid. We rangschikken, 
ordenen, fragmenteren, identificeren en delen zaken in hokjes in, maar daarmee ontsnapt 
veel aan onze aandacht. Spiritualiteit gaat over wat aan de aandacht ontsnapt, over wat we 
niet zien maar wat we wel ‘first-hand’ kunnen ervaren; het levende in het leven zelf, het leven 
in de organische of rizomatische werkelijkheid. Als spiritualiteit met organisaties verbonden 
wordt, wordt ook vaak onderkend dat mens zijn niet ophoudt bij de – door mensen 
getrokken – grenzen van een organisatie. Mensen kunnen ook op hun werk behoefte hebben 
aan een spirituele ontwikkeling en ze kunnen ook op het werk willen leven volgens een door 
hen geformuleerd spiritueel waardenkader en volgens een eigen visie op de werkelijkheid.  

Spiritualiteit gaat over een ontwikkeling waardoor mensen leren ontvankelijk te zijn voor de 
dynamiek van het grotere geheel, voor het leven zelf en de wijsheid die daarin besloten ligt, 
en over het beamen van het leven in alle facetten. Die ontwikkeling geldt bij de notie 
‘spiritualiteit in organisaties’ niet alleen het individu, maar ook de organisatie. Idealiter staat 
de individuele ontwikkeling dan in interactie met de collectieve ontwikkeling van de 
organisatie als geheel. Volgens sommige auteurs is het inmiddels hoogst nodig spiritualiteit 
met organisaties te verbinden. De Blot bijvoorbeeld signaleert de tendens dat mensen 
genoeg hebben van het ‘mainstream business klimaat’ met eindeloze fusies, gouden 
handdrukken en gehamer op efficiency en het rationele organisatieparadigma. De instelling 
van de leerstoel Business Spiritualiteit sloot bij die ontwikkeling aan (Pronk/De Blot, p. 8). 
Wessel Ganzevoort sprak in 2003 in zijn Titus Brandsma-lezing uit dat in organisaties de 
dimensie van spiritualiteit nodig is. Hij wil ruimte creëren voor de chaos, de complexiteit, 
de dynamiek van menselijke ontwikkeling en het verkennen van het ongekende; zaken die 
in het doorsnee managementklimaat onderdrukt of genegeerd worden (Ganzevoort, 2003, p. 
42). En bijvoorbeeld organisatieadviseurs Rob Fijlstra en Harry Wullings verwoordden eind 
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vorige eeuw hun ideeën over de noodzaak van en ruimte voor spiritualiteit in Ondernemen 
met gevoel. Die titel staat voor de wens dat de huidige tendens tot verzakelijking niet 
uitmondt in verharding van menselijke relaties. “De échte opgave van vandaag”, zo 
benadrukken deze auteurs, “is hoe de kwaliteiten van het hart een plaats te geven in een 
wereld die zich kenmerkt door razendsnelle veranderingen en keiharde competitie. Het voelt 
als hart tegen hard” (Fijlstra en Wullings, 1998, p. 11).  

Het persoonlijke en ervaringsgerichte karakter van spiritualiteit maakt dat de vormgeving en 
invulling van spiritualiteit in een organisatorische context sterk afhangt van degene die zich 
daarop toelegt. Dat blijkt uit de in dit hoofdstuk opgenomen portretten. Ook de 
managementtrainingen, -workshops en -cursussen die zich richten op zaken als holistisch 
bewustzijn, de geestelijke kwaliteit van werkrelaties, emotionele intelligentie en 
aanverwante zaken, die De Hart overal ziet opduiken, (De Hart, p. 155), zijn daar een 
voorbeeld van. De behoefte van velen aan zingeving, zelf-actualisatie en persoonlijke 
ontwikkeling lijkt inmiddels te zijn doorgedrongen in het bewustzijn de leiding van 
organisaties (zie bijvoorbeeld Ten Bos, p. 46, 48) maar over de wijze waarop ‘spiritualiteit in 
organisaties’ wordt vormgegeven bestaan veel verschillende ideeën. Iedereen geeft 
‘spiritualiteit in organisaties’ op eigen wijze vorm. In deze scriptie zal ik aan de hand van 
hoe Kandinsky met spirituele thema’s omgaat zelf enkele aanwijzingen ontwikkelen hoe 
spiritualiteit in de organisatiepraktijk vorm kan krijgen. 
 

2.4 Afsluiting 

In dit hoofdstuk heb ik de concepten ‘spiritualiteit’ en ‘business spiritualiteit’ afgebakend. 
Het hiermee ontwikkelde begrippenkader vormt de basis voor het vervolg van deze scriptie. 
Daarin zal ik Kandinsky’s denken over spiritualiteit en de rol van kunst verbinden met 
hedendaagse organisaties. Daartoe probeer ik eerst in de volgende twee hoofdstukken te 
construeren wat spiritualiteit voor hem is en welke rol hij kunst en de ‘gevoelservaring’ 
toekent. Eerst sta ik stil bij zijn leven en werk om vervolgens wat gedetailleerder in te gaan 
op een aantal thema’s die daarbij zullen oplichten.  
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Portret 3, Een blij bedrijf 

 
Vertis was een ‘blij bedrijf’. Het gevoel dat Kyteman je met concerten kan geven is volgens Annet 
hetzelfde als je bij Vertis voelde. Alles gaat net wat leuker, prettiger, gemakkelijker. Heel veel meer 
kon ze er ook niet over zeggen. Misschien haar vroegere collega Deborah wel? Deborah tref ik bij 
haar huidige werkgever Lifeguard. 
 
Vertis bestaat niet meer, het is, 450 man groot, in 2006 overgenomen door Ordina en daarna zijn de 
meeste van de collega’s vertrokken. Het was een genot voor dit ICT-bedrijf in Groningen te werken. 
Het bedrijf paste bij haar levensovertuiging, ze is Jehova’s getuige. Ze gelooft in het bestaan van een 
schepper, ze vindt het belangrijk een goede band met hem op te bouwen. Daar hoort bij dat je goed 
voor anderen bent, elkaar helpt, voor de anderen klaar staat. Veel mensen zijn druk met andere 
dingen, maar het is de bedoeling dat je tijd en aandacht hebt voor de echte dingen van het leven, 
voor ouderen, jongeren, de mensen om je heen. Dat kon Deborah bij Vertis kwijt. 
 
De oprichter schetst ze als heel gewoon gebleven. Gedreven door ‘willen’, heel ervaren en goed in 
zijn vak en plezier in wat hij deed. Het bedrijf was voor hem een uit de hand gelopen hobby, en dat 
merkte je aan hem, dat gevoel bleef hij uitdragen. Nog steeds is werken een hobby voor hem; hij is 
al lang met pensioen maar nog erg betrokken bij wat hij nu voor andere bedrijven doet. Een 
bijzondere man. Hij begon met klein groepje mensen, een verzelfstandiging vanuit 
aardappelzetmeelbedrijf AGB. Tien beginners die er met zijn allen wat moois van gingen maken. 
Geen types die in een vast stramien pasten. Iedereen verschilde van elkaar en dat was de basis voor 
het succes en de snelle groei van Vertis: inspiratoren, mensen die meer op de zakelijke kant zitten en 
inhoudelijke vakmensen. 
 
Ze waren goed in wat ze deden; succesvol, ook in economisch minder goede tijden. Ze werden 
geroemd om hun Groningse nuchterheid, eigengereidheid, no-nonsens, een goed product. Ze 
redeneerden vanuit wie ze waren, wat hun business was, wat ze met zijn allen wilden doen. Dat 
was leidend; niet allerlei ingewikkelde business modellen. Het bedrijf werd geleid vanuit projecten. 
De mensen in een team waren verantwoordelijk voor zo’n project en daarop werden ze individueel 
beoordeeld. Ze werden - hun tijd vooruit – afgerekend op resultaten, op wat de organisatie wilde 
bereiken, wat ze voor klant wilden betekenen en wat ze samen wilden bereiken. En dus niet op of 
ze pasten in een functie. Aan functiebeschrijvingen deden ze niet, die verstarren. 
Zij kwam in 2000 binnen. Ze was gevraagd. Ze zagen het wel zitten met haar. Bij P&O was wel 
ruimte, P&O-ervaring had ze niet. Ze is gaan doen wat nuttig was, en dat bepaalde ze grotendeels 
zelf. Ze zette wat op en toen het ging lopen was het goed. De vrijheid was een zegen, ze kon zelf 
vorm geven wat ze wilde gaan doen en hoe ze zich wilde ontwikkelen. Die vrijheid tekende het 
bedrijf en droeg echt bij aan het succes van Vertis. Er was aandacht voor zingeving, goed in balans 
zijn, of mensen op de juiste plek zaten, de mogelijkheid dingen zelf te regelen en thuisgebonden en 
flexibel werken. En toch was er geen chaos, alles was heel professioneel. Want mensen waren 
gemotiveerd, ze hadden hart voor de zaak, ze waren betrokken.  
 
Op betrokkenheid, verbinding en gemeenschapsgevoel probeerde Vertis wel te sturen. Ook dat 
stond aan de basis van het succes. Vertis nam veel pas-afgestudeerden aan. Die kregen een 
introductieprogramma, een traineeship, leuke activiteiten en een seniorcollega als mentor. Zo 
leerden ze wat zelfstandig werken en wat Vertis was. Dat creëerde een saamhorigheidsgevoel, dat 
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zag je jaren later nog bij ze terug. En bij voorkeur liet Vertis de programmeurs in het eigen kantoor 
in Groningen werken. De meeste ICT-bedrijven bouwen hun businessmodel rond detacheringen, 
maar daar geloofde Vertis niet in. Werken op de eigen locatie, in eigen teams en in je eigen 
vestigingsplaats houdt mensen betrokken bij je eigen bedrijf. Zeker als je bedenkt dat ze anders 
weken, maanden bij een klant een programma in elkaar zaten te draaien en ’s avonds in hotels 
moeten overnachten. 
 
Vertis was inspirerend, echt een leuk, jong, tof bedrijf. Mensen kregen ruimte. Het werk liep door in 
het privéleven en omgekeerd. Werk werd een soort familie. Dat hield mensen gemotiveerd. Het 
stapje extra dat mensen deden was vooral omdat ze zich betrokken voelden bij het bedrijf – 
waarvan ze overigens ook aandelen hadden. Hun werk gaf inhoud aan hun leven, ze deden iets dat 
bij hun persoonlijke ontwikkeling en in hun persoonlijke leven paste. Ze hadden de regie over wat 
ze deden voor een groot deel in eigen handen. Dat voor sommige mensen beloning soms 
belangrijker bleek dan ze dachten, daar schrok ze wel eens van. Die mensen liet Vertis gaan, en 
sommigen kwamen terug. Zij realiseerden zich pas hoeveel vrijheid waard was toen ze weg waren.  
Ze is blij dat ze de overname door Ordina niet heeft meegemaakt. 
 
Dit portret is een weergave van het interview dat ik op 31 augustus 2011 had met Deborah Koppers, HR-manager bij 
Lifequard. 
 

  



 

KANDINSKY 29 
 

3. Kandinsky 

 
3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk buig ik mij over de Russische kunstenaar Wassily Kandinsky. Ik begin met 
een schets van zijn leven en werk. Vervolgens bespreek ik Über das Geistige in der Kunst en tot 
slot geef ik enige algemene duidingen aan de benadering van Kandinsky van spiritualiteit en 
kunst. Enkele thema’s die in dit hoofdstuk worden aangestipt zal ik in het vierde hoofdstuk 
gedetailleerder bespreken. 

 
3.2 Kandinsky, leven en werk 

De achtenzeventig jaren van 
Kandinsky’s leven lijken, aldus 
Vivian Barnett, op een “zigzag-lijn 
met verschillende hoeken en gaten” 
(Barnett, in Barnett e.a., p. 59). Zijn 
leven verliep vaak turbulent en nam 
verschillende keren drastische 
wendingen. Kandinsky werd in 1866 
in een welgesteld gezin in Moskou 
geboren. Vanwege zijn vaders 
zwakke gezondheid verhuisde zijn 
gezin in 1871 naar Odessa. In 
datzelfde jaar gingen zijn ouders uit 
elkaar. Kandinsky bleef bij zijn vader 
wonen en zijn tante van moeders 
kant nam zijn opvoeding over. Zij 
maakte hem vertrouwd met de 
magische wereld van Russische 
sprookjes die later zijn werk zijn 
blijven beïnvloeden (Janssen, p. 4). 

Moskou 
Vanaf 1886 studeerde Kandinsky rechten, economie en statistiek aan de rechtenfaculteit van 
de Universiteit van Moskou. In het Moskou van die dagen heerste binnen de Russische 

 

Afbeelding 2, Reiter, 1906 
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intellectuele kringen een klimaat waarin materialisme en positivisme werden afgewezen ten 
gunste van innerlijke groei en spirituele waarden (Barnett, in Barnett e.a, p. 61). In zijn 
derde studiejaar, in 1889, maakte Kandinsky in opdracht van het Genootschap voor 
Natuurwetenschappen en Antropologie een studiereis naar het noorden van Rusland. Hier 
bestudeerde hij Russisch plattelandsrecht en werd gegrepen door folklore en oude 
volksgebruiken. Hij werd diep getroffen door de vrolijk geverfde interieurs van de 
boerderijen die hij bezocht. Kandinsky ervoer hoe hij, aldus Janssen, ‘in een beeld kon 
bewegen, in een beeld kon leven’. (Janssen, p. 5). Kandinsky schreef hierover:  

“… They taught me to move within the picture, to live in the picture… When I finally entered 
the room, I felt surrounded on all sides by painting, into which I had thus penetrated. The same 
feeling had previously lain dormant within me, quite unconsciously, when I had been in the 
Moscow churches, and espacially in the main cathedral of the Kremlin.” (in Reminences, 
Hoberg, in Barnett e.a., p. 24)  

Deze ervaring is, samen met een opvoering van Richard Wagners Lohegrin (1805), het zien 
van een impressionistisch hooibergschilderij van Claude Monet en een ervaring waarin hij 
de zon in Moskou zag ondergaan, van groot belang geweest voor zijn besluit kunstenaar te 
worden (Barnett, in Barnett e.a., p. 61). Over de zonsondergang in Moskou schrijft hij:  

“This image does not last long: a few minutes, and the sunlight grows red with effort, redder 
and redder, cold at first, and then increasing in warmth. The sun dissolves the whole of Moscow 
into a single spot, which, like a wild tuba, sets all one’s soul vibrating. No, this red fusion is not 
the most beautiful hour! It is only the final chord of the symphony, which brings every color 
vividly to life, which allows and forces the whole of Moscow to resound like the fff of a giant 
orchestra. […] To paint this hour, I thought, must be for an artist the most impossible, the 
greatest joy”. (in Reminences, Hoberg, in Barnett e.a. p. 25) 

In 1895 stopte Kandinsky voortijdig met een promotieonderzoek naar 
arbeidsomstandigheden van de arbeidersklasse om als manager te gaan werken in een 
drukkerij. Daardoor kon hij zich praktisch en niet meer louter theoretisch buigen over de 
problematische situatie en de arbeidsvoorwaarden van de arbeidersklasse in zijn dagen. 
Weliswaar wordt zijn functie van toen in de literatuur vaak opgepoetst naar ‘artistiek 
directeur’, maar feitelijk kwam hij hier weinig met kunst in aanraking. In deze tijd 
realiseerde hij zich ook dat hij ‘the boundlessly happy life of an artist’  wilde gaan leven. Hij 
naderde zijn dertigste levensjaar en het was nu of nooit:  

“… The gradual inner work, which I had not hitherto been aware of, had progressed so far that 
I could feel my artistic powers with complete clarity at this time, and I was inwardly mature 
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enough that the justification for becoming a painter was likewise just as clear.” (Hoberg, in 
Barnett e.a., p. 23, 24) 

Een leven als kunstenaar 
Nadat Kandinsky een positie als docent aan de universiteit van Dorpat geweigerd had 
verhuisde hij in 1896 naar München voor zijn kunstopleiding (Barnett, p. 59). München 
gold aan het einde van de 19de eeuw als een van de belangrijkste artistieke centra van 
Europa (Janssen, p. 5). Kandinsky nam schilderlessen bij onder andere Franz (von) Stuck 
(1863-1928), een destijds belangrijke symbolistische en vernieuwende kunstenaar. De 
academische – onvrije – benadering van Stuck stond hem echter tegen en hij stopte na een 
jaar met de opleiding. Al in 1898 begon hij met exposeren, onder andere in Odessa, de stad 
van zijn jeugd.  

Ondertussen richtte Kandinsky de 
nieuwe kunstenaarsvereniging en 
school Phalanx op. Een phalanx is een 
gesloten formatie krijgers en met de 
vereniging, die in 1901 een feit was, 
wilde hij ‘dat vrouwen en mannen in 
een hechte groep hun 
gemeenschappelijke belangen zouden 
bevorderen’. Phalanx moest zich 
richten op het opheffen van de strenge 
scheiding tussen de verschillende 
kunsten via het ‘Gesamtkunstwerk’. 
Bovendien kregen jonge kunstenaars 
via Phalanx een podium voor hun 
werk zonder eerst te moeten voldoen 
aan de strikte en conservatieve eisen 
van een jurysysteem dat slechts mondjesmaat nieuwe kunstenaars tot exposities toeliet. Tot 
1904 speelde Phalanx met twaalf tentoonstellingen een belangrijke rol in de kunstwereld van 
München. Toen Kandinsky zijn bemoeienissen ermee staakte ging de vereniging snel ter 
ziele (Janssen, p. 6). 

In de jaren tussen 1902 en 1909 kreeg het leven van Kandinsky, samen met zijn vriendin 
Gabriëlla Münter, een kosmopolitisch karakter. Het stel maakte lange reizen naar Parijs, 
Berlijn, Odessa, Tunesië, Brussel, Nederland en Wenen. Die reizen waren mede ingegeven 
door het feit dat hij nog getrouwd was met zijn nicht Anja die in München woonde. Zij had 

 

Afbeelding 3, Phalanx 1. Ausstellung 1901, kleurenlithografie, Deutsches 
Historisches Museum, Berlijn 
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haar man te verstaan gegeven dat zijn nieuwe relatie geen kans van slagen zou hebben als 
hij in München zou blijven wonen (Hoberg, p. 24).  

Bij bestudering van literatuur over Kandinsky valt op dat hij in die periode zoekende was, 
zowel privé als professioneel. Rond zijn veertigste levensjaar (1907) woonde hij gescheiden 
van Münter omdat hij een tijdje alleen wilde zijn vanwege een depressie. Vlak voor zijn 
verjaardag schreef hij haar:  

“Suddenly my heart was so full, that I quite unexpectedly broke into tears. It’s been ages since I 
cried like that. I sat on the floor by the sofa and could not contain myself. My entire life passed 
before my eyes. … Without exaggerating, at that moment I would have been happy to die” (in: 
Barnett, p. 61).  

Kandinsky bracht zijn mentale gesteldheid vaak aan de orde in zijn brieven maar de 
oorzaken van zijn twijfels en depressies zijn onbekend gebleven. Wel is bekend dat hij als 
kind ook al vaak in twijfel was, hij verlangde naar iets onbepaalds:  

“I was looking for something, something was missing, I was craving for something … ‘the 
feeling of lost paradise’ is what I called this mental state at the time” (in Barnett, p. 61). 

Naast persoonlijke, existentiële en waarschijnlijk spirituele twijfels zorgde ook zijn 
zoektocht naar een eigen artistieke richting voor onzekerheid en spanning. Ondanks talrijke 

reizen en exposities had Kandinsky 
in 1907 nog geen eigen schilderstijl 
gevonden. Op de Parijse ‘Salon des 
Indépendants’ van dat jaar stonden 
zijn schilderijen in scherp contrast 
met werken van de moderne Franse 
schilders. Hij was bekend met het 
vernieuwende avantgardistische 
werk van schilders als Matisse en 
Picasso, maar zijn eigen werk neigde 
nog steeds naar het symbolisme, het 
impressionisme, Jugendstil en oude 
Russische thema’s. Ook toen hij later 
meer duidelijkheid had over de 
richting waarin hij zich ging 
ontwikkelen bleef het schilderen hem 
moeilijk vallen. Het duurde vaak 

 

Afbeelding 4, Blick auf Murnau mit Kirche, 1910 
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maanden van wachten, waarin hij talrijke voorstudies maakte, voor een schilderij zich onder 
zijn handen gevormd had (Barnett, p. 61). 

München - Über das Geistige in der Kunst  
In 1908 vestigde Kandinsky – inmiddels officieel gescheiden van Anja – zich samen met 
Münter opnieuw in München. Op uitnodiging van Marianne von Werefkin en Alexei 
Jawlenski reisden Kandinsky en Münter door naar Murnau, een ideaal oord om in de vrije 
natuur te werken. De vier kunstenaars kwamen tot een intensieve samenwerking en voor 
Kandinsky brak een periode aan van grote creativiteit en belangrijke spirituele en artistieke 
inzichten aan. Zijn inspiratiebronnen waren de Russische sprookjes van zijn tante, het 
Russische orthodoxe christendom en de verhalen over sjamanistische rituelen die hij had 
opgedaan bij zijn reis naar het Russische platteland. Verder was hij was net in aanraking 
gekomen met de theosofie van Rudolf Steiner (Brax, in Stedelijk Museum, 2008). 

 

Afbeelding 5, Komposition V, 1911 
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Kandinsky’s schilderkunst ontwikkelde zich snel naar steeds meer abstractie. Een ervaring 
die hem hiertoe (mede) aanzette vond plaats op een avond in Murnau, in 1908. 
Binnenkomend in zijn atelier zag Kandinsky in het schemerlicht een ‘onbeschrijfelijk mooi 
en van innerlijk gloeien doordrenkt schilderij’ tegen de muur staan. Hij zag alleen vormen 
en kleuren, geen voorstelling. Het was een van zijn eigen schilderijen. Het stond op de 
zijkant tegen de muur. De volgende morgen was de betovering verbroken, de afbeelding 
overheerste weer maar nu wist Kandinsky hoe schadelijk de afbeelding was voor zijn 
schilderijen (Rückblicke, in Janssen, p. 10).  

Kandinsky richtte de ‘Neue Kunstlervereinigung München’ (NKVM) op. Dat deed hij 
samen met een groep avant-gardistische kunstenaars waaronder zijn vrienden Münter, Von 
Werefkin en Jawlensky. De NKVM moest ‘met eigen internationale tentoonstellingen het 

bezadigde, officiële circuit doorbreken’ (Janssen, 
p. 18). Het publiek was echter nog lang niet toe 
aan zoveel vernieuwing in de kunst en sprak 
schande van de exposities van de NKVM. In 
1911 stapte Kandinsky met verschillende van zijn 
vrienden weer uit de NKVM toen de jury zijn 
Komposition V (afbeelding 5) niet wilde opnemen 
in de derde expositie van de vereniging. Het 
schilderij was te groot volgens de regels, die 
Kandinsky overigens zelf had opgesteld. 
Belangrijker in die tijd waren bovendien twee 
andere zaken: Der Blaue Reiter en de Weense 
componist Arnold Schönberg. De almanak Der 
Blaue Reiter richtte Kandinksy samen op met zijn 
– later in de Eerste Wereldoorlog aan het front bij 
Verdun gestorven – zielsverwant Franz Marc. 
Hierin konden kunstenaars vernieuwende ideeën 
publiceren. De ruiter stond voor Kandinsky voor 
de zoektocht naar abstractie en de kleur blauw 
zag hij – aldus zijn kleurtheorie (Kandinsky, p. 

84 en 87) – als een hemelse, spirituele kleur waarin iemand verzinkt, indifferent, oneindig en 
wijds. De muziek van Schönberg voorts, maakte diepe indruk op Kandinsky en Marc. 
Nadat Kandinsky er voor het eerst kennis mee had gemaakt ging hij een intensieve 
briefwisseling aan met de componist. Kandinsky zag in Schönbergs atonale muziek de ware 
abstracte kunst. De muziek werd een belangrijke inspiratiebron voor de vernieuwing van de 
schilderkunst. In datzelfde jaar publiceerde Kandinsky na enkele jaren van voorbereidend 

 

Afbeelding 6, Der Blaue Reiter, Omslag voor Almanak 
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werk Über das Geistige in der Kunst. Insbesondere in der Malerei (Janssen, p. 19, 20). Dat boek 
bespreek ik in de volgende paragraaf meer gedetailleerd. 

Terug naar Moskou 
Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak moest Kandinsky als Russisch staatsburger 
Duitsland verlaten. Hij keerde terug naar Moskou. Als gevolg van de ontwikkelingen in 
Rusland en in Europa – meerdere van zijn vrienden kwamen aan het front om het leven – 
lukte het hem lange tijd niet zijn werk op te pakken. Wel wist hij door zijn netwerk een 
plaats te verkrijgen in het hart van de Moskouse avantgarde van dat moment, waarvan 
onder meer Vladimir Tadlin, Kasimir Malevitsj en Alexander Rodchenko deel uitmaakten. 
De relatie met Münter was inmiddels geëindigd en in 1917 trouwde Kandinsky met de 
jonge Nina Andreevskaya, een studente literatuur en filosofie. Deze relatie betekende voor 
Kandinsky een nieuwe artistieke impuls. Onder invloed van Tadlin en Malewitsj ging 
Kandinsky nog abstracter werken (Janssen, p. 34).  

Door de sociaal-politieke omwentelingen in Rusland waren Kandinsky en zijn familie alle 
bezittingen kwijtgeraakt en werd het leven in Moskou tussen 1917 en 1921 gedomineerd 
door honger en kou. Kandinsky’s enige zoon stierf in 1920, nog geen drie jaar oud, als 
gevolg van buikgriep. Tegelijk waren de Russische ontwikkelingen op het gebied van kunst 
en cultuur veelbelovend. Omdat Kandinsky zonder financiële middelen was komen te zitten 
ging hij het kunstonderwijs in. Als onder meer het hoofd van de ‘Moscow Free State Arts 
Studios’ kwam hij in 1920 in contact met Walter Gropius, directeur van het spraakmakende 
en vernieuwende kunstinstituut Bauhaus (Barnett, p. 65).  

Bauhaus 
Eind 1921 reisde Kandinsky naar Berlijn. Kort daarna bood Gropius hem een aanstelling als 
leraar aan het Bauhaus aan. De Nederlander Paul Citroen, daar toen net student, herinnert 
zich dat Kandinsky’s vriend Paul Klee ingenomen was met het plan Kandinsky naar het 
Bauhaus te halen; Klee zag ernaar uit weer met hem te gaan samenwerken. Ook veel 
studenten waren enthousiast omdat Kandinsky, zo schrijft Citroen, in hun ogen een van de 
‘belangrijkste figuren op het gebied der moderne vormgeving’ was. Hij was ‘tenslotte de 
grondvester van de abstracte kunst’. Vanuit de jongere garde van docenten was echter 
weerstand want “met Kandinsky zou de oudere garde in de meerderheid zijn terwijl het Bauhaus juist 
een zaak  van de jongeren moest zijn.” (Citroen, p. 24) 

Gropius en Kandinsky kwamen toch tot overeenstemming en dus verhuisde het echtpaar 
Kandinksky-Andreevskaya in 1922 officieel naar Weimar. Kandinsky, zo werd uitgelegd 
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tijdens de expositie “Kandinksy and the Bauhaus”5, vond hier een omgeving die paste bij 
zijn idee dat kunst het vermogen heeft zichzelf en de maatschappij te transformeren. Als 
leraar stimuleerde hij zijn studenten vanuit een vrije geest en een innerlijke noodzaak te 
creëren. In 1933 moest het inmiddels om politieke redenen naar Dessau verhuisde instituut 
zijn deuren definitief sluiten. Kandinsky werd door het naziregime als een ‘ontaarde’ 
kunstenaar beschouwd en veel van zijn werk werd geconfisqueerd. Een deel reisde later mee 
in de door de Nazi’s georganiseerde tentoonstelling ‘Entartete Kunst’. Kandinsky vluchtte 
met zijn vrouw naar Frankrijk waar hij bleef wonen tot hij in 1944 aan een hersenbloeding 
overleed (Hoberg, p. 25 ev.).  
 

3.3 Über das Geistige in der Kunst 

In deze paragraaf bespreek ik Über das Geistige in der Kunst. De inhoudsopgave daarvan is als 
volgt.   
 
I. Algemene opmerkingen 
A. Inleiding 
B. Beweging 
C. Geestelijke wending 
D. Piramide 
II. Schilderkunst 
E. Werking van kleur 
F. De taal van vorm en kleur 
G. Theorie 
H. Kunstwerk en kunstenaar 
Besluit 
 

Hoewel deze opgave op een logische verhandeling zou 
kunnen duiden leest het boek, zo benadrukt ook de Nederlandse uitgever Vrij Geestesleven, 
vooral als een kunstwerk (Kandinsky, p. 9). Kandinsky schrijft associatief en beeldend. Hij 
behandelt onderwerpen meerdere keren, maar vaak zonder ze te definiëren of uit te leggen 
wat hij precies bedoelt. Het essay is bijzonder rijk aan inhoud en de verschillende 
onderwerpen grijpen naar elkaar terug. Dat betekent dat tekstfragmenten weergeven zonder 
de context erbij te betrekken snel tot misinterpretaties leidt, maar hiermee wordt ook gelijk 
een belangrijk thema uit het boekje geïllustreerd. Met kunst moet je volgens Kandinsky, zo 
zal blijken, in dialoog gaan. Kunst legt iets bloot en wat dat is, is niet op voorhand duidelijk. 
Betekenis ontstaat in een gesprek met en niet over een kunstwerk. De nu volgende 

                                                
5 Kandinsky at the Bauhaus, Salomon Guggenheim museum, New York 2011-2012 

 
Afbeelding 8, Über das Geistige in der 
kunst, omslag 
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beschrijving van ‘Über das Geistige in der Kunst’ is gelet op het voorgaande een weergave van 
de betekenis die ik in mijn ‘dialogen’ ermee heb aangetroffen.  

Een laatste preliminaire opmerking is dat ‘Über das Geistige in der Kunst’ in deze tijd wellicht 
wat pretentieus of pompeus overkomt. De toon waarop Kandinsky vertelt over de 
belangrijke rol van de kunstenaar en de kunst kan – zeker bij lezers die niet thuis zijn in dit 
spirituele en esthetische discours – wel eens irriteren. Het veelvuldige – doch authentieke – 
gebruik van noties als ‘ziel’, ‘wezen’, ‘zin’ en ‘geest’ maakt zelfs wellicht dat lezers voor wie 
die noties niet leven, het boek zullen wegleggen; dat is althans de neiging die ik bij de eerste 
lezing moest bedwingen. Dat doet er niet aan af dat Kandinsky in zijn essay interessante 
gedachten neergelegd heeft die velen in verleden en heden hebben geïnspireerd en die nog 
steeds actueel zijn. In het nu volgende probeer ik die weer te geven. 

Inleiding 

“Elk kunstwerk is een kind van zijn tijd en vaak is het de moeder van onze gevoelens.” 
(Kandinsky, p. 13) 

In de inleiding schetst Kandinsky de kern van zijn boodschap. Hij introduceert het idee dat 
kunst een eigen karakter heeft, een eigen zin, een wezen, een ‘Geist’. Kunst is in staat door 
de eigen klank in het innerlijk van de toeschouwer iets te laten klinken. Kunst is een echo, 
een afspiegeling van de geestelijke staat van de wereld. Ze heeft het vermogen de 
samenleving te transformeren, haar een richting te wijzen. Ze heeft een profetische kracht. 
Kandinsky meent echter dat in zijn dagen het wezen van de kunst haast niet meer voelbaar 
is. (Kandinsky, p. 14)  

De maatschappij, de kunstenaar en het kunstpubliek zijn alle afgestompt. De kunstenaar is 
niet meer in staat kunst te produceren die tot ‘geestelijk brood’ dient. En zo die kunst al 
gemaakt wordt is het publiek niet sensitief genoeg de vibraties van de kunst te voelen of te 
beleven. Het is slecht gesteld met het geestelijk leven in Kandinsky’s tijd. Dat komt door het 
overheersende materialisme en positivisme; volgens hem ‘breekt slechts een enkel 
lichtstraaltje door in een geweldige kring van zwarte duisternis. Dit zwakke licht is amper 
meer dan een vermoeden van de ziel’. (ibidem) 
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De kunst waar Kandinsky zich tegen verzet, de zogenaamde l’art pour l’art6, ‘kunst omwille 
van de kunst’, heeft volgens hem geen innerlijke noodzaak, ze is geen wegwijzer voor de 
toekomst. Zij is moreel dood, ontzield. Ze staat niet in verbinding met het spirituele leven. 
Het gaat de kunstenaar die dat soort kunst produceert alleen om het bevredigen van zijn 
roemzucht en verlangen naar bezit. Dan ontstaat volgens Kandinsky in de gemeenschap van 
kunstenaars niet ‘de noodzakelijke verdieping van de gemeenschappelijke arbeid, maar juist 
een strijd om materiële goederen waarvan haat, partijdigheid en clubjesgeest, afgunst en 
intriges het gevolg zijn’. Zo zal niet alleen de individuele toeschouwer maar ook de 
samenleving als geheel in geestelijk opzicht groeien. Het is de taak van de ware kunstenaar 
als ‘ziener’ weer te geven wat hij ziet en ‘licht te brengen in de diepte van het menselijk hart’ 
opdat mensen het ‘Geistige’ in een kunstwerk kunnen ervaren. (Kandinsky, p. 19). Het moet 
de missie van de ware kunstenaar zijn echte kunst te produceren en daarmee anderen bij te 
staan in hun geestelijke groei naar het geestelijk niveau waar hij zelf zich reeds bevindt. 
(ibidem, p. 17). 

Beweging, geestelijke wending en piramide 
Als metafoor voor het collectieve geestelijk leven hanteert Kandinsky een piramide. Volgens 
hem beweegt de piramide zich opwaarts. Soms heel traag en soms lijkt de omhoogstuwende 
beweging geheel afwezig. In tijden, ‘waarin de kunst geen hoogstaande vertegenwoordigers 
heeft en het geestelijk brood uitblijft’ is de mensheid alleen geïnteresseerd in uiterlijk succes 
en materieel gewin. De kunst leidt dan een vernederd leven en is ontzield, de mensheid 
negeert spirituele krachten en er kan zelfs sprake zijn van een neergang van de geestelijke 
wereld (ibidem, p. 23). 

Kandinsky deelt de ‘bewoners’ van de piramide als volgt in. In de lager gelegen en dus de 
grootste afdelingen bevindt zich de massa. Dat zijn degenen die hun spiritualiteit zijn 
vergeten en een materialistisch credo hebben. Dit zijn volgens Kandinsky de mensen voor 
wie de ‘hemel ontvolkt is en God gestorven’, die ‘nog nooit zelfstandig een oplossing van 
enig vraagstuk hebben gevonden’ (ibidem, p 29). Hoger in de driehoek bevinden zich 
diegenen die verder zijn in hun spirituele ontwikkeling. Zij verlaten zich vaak ook nog teveel 
op de beloftes van de wetenschappen en de dogma’s van gevestigde religies en zijn niet 
ontvankelijk voor wat mensen steeds hoger in de piramide horen, zien, voelen, beleven. 
Helemaal in de top bevinden zich de zieners en de aanjagers van een spirituele vernieuwing. 
Dat zijn de grote kunstenaars zoals Maeterlink in de literatuur, Wagner, Debussy en 
                                                
6 De notie ‘l’art pour l’art’ verwijst naar de Romantische kunst waarbij volgens de historische avantgarde geen 
connectie meer bestaat tussen kunst en moraliteit. De avantgarde verwerpt de Romantische kunst als een louter 
esthetisch verschijnsel dat binnen de maatschappelijke verhoudingen een autonoom domein had veroverd. Kunst 
was in dit perspectief een soort reservaat geworden dat niets met het leven zelf of met de maatschappij had uit te 
staan (Bosman, p. 45). 
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Schönberg in de muziek en schilders als Rossetti, Böcklin, Seganti, Cezanne, Matisse en 
Picasso in de beeldende kunst. Dat zijn de profeten, de martelaren van een geestelijke 
vernieuwing, de grote richtinggevers die anderen het pad omhoog moeten wijzen, opdat de 
piramide als geheel zijn weg naar boven vervolgt (ibidem, p. 30). Voor degene helemaal 
boven in de top geldt overigens dat zijn vreugdevol zien evenredig is aan zijn onmetelijke 
droefheid. Zelfs degenen die dicht bij hem staan begrijpen hem niet. Beethoven is volgens 
Kandinsky een voorbeeld van zo’n verguisde eenzame aan de top, rijp voor het gekkenhuis 
(ibidem, p. 21).  

Hoe hoger in de piramide, hoe meer de mensen zich spiritueel ontwikkeld hebben. De 
‘zielen’ in de hogere regionen zien volgens Kandinsky steeds beter in dat ze geen heil 
hoeven te verwachten van ‘de methoden van de materialistische wetenschappen inzake 
problemen die met ‘niet-materie’ te maken hebben of met materie die wij met onze 
zintuigen niet kunnen benaderen’. Deze mensen staan – zoals de kunsten de ‘primitieven’ te 
hulp roepen’ – open voor ‘halfvergeten methoden’. Hiermee doelt Kandinsky op filosofieën 
en gebruiken die, zo schetst hij, nog levend zijn bij de volken waarop westerlingen smalend 
en meewarig neerkijken: de Indiërs en andere etnische groeperingen waarvan de 
kunst(nijverheid) in de belangstelling is gekomen van veel Westerse kunstenaars en 
kunstliefhebbers. Kandinsky wijst verder op de Theosofie van Blavatsky volgens wie sprake 
is van de opkomst van een nieuw tijdperk van grote spiritualiteit. In de 21e eeuw zou, 
vergeleken met Kandinsky’s tijd, de aarde een hemel gelijk zijn. Kandinsky laat zich – met 
enige aarzeling – door de Theosofische heilsverwachting inspireren. Hij meent in zijn tijd al 
wel een spirituele ommekeer te bespeuren, een spirituele beweging die ‘in de geestelijke 
atmosfeer een sterk agens is en die ongetwijfeld voor menig vertwijfeld hart dat in duisternis en nacht 
gehuld is een verlossend geluid betekent’ (ibidem, p. 36). 

De ware kunstenaar put uit de collectieve ziel, de geestelijke atmosfeer. Zo toont hij via zijn 
kunst de staat van de maatschappij. De literatuur, muziek en beeldende kunst zijn de eerste 
domeinen in de maatschappij waarin een geestelijke verandering zich manifesteert. En 
omgekeerd ‘bezwangeren’ de kunsten ook de atmosfeer; de echte kunst kan de maatschappij 
inspireren en als richtingaanwijzer functioneren voor een spirituele beweging (ibidem, p. 47 
en 99). De collectieve geestelijke atmosfeer en de spirituele krachten van de kunsten 
ondersteunen elkaar. Zij helpen elkaar de weg omhoog te gaan, opwaarts het geestelijk 
leven in. In deze opvattingen liggen volgens Kandinsky ook kiemen die verwijzen naar de 
woorden van Sokrates: ‘Ken uzelf!’ Het zijn de kunstenaars die aan deze oproep als eerste 
gehoor moeten geven: zij moeten zich richten op hun innerlijke materiaal, dat materiaal 
beproeven, dat op de geestelijke weegschaal leggen (ibidem, p. 47). Als kunstenaars zichzelf 
ontwikkelen zal de kunst een expressie worden van het zieleleven van de kunstenaar én 



 

KANDINSKY 40 
 

daardoor ook van zijn tijd. Dan ontstaat kunst waarin een innerlijke wereld gestalte wordt 
gegeven en dan verdiept zich tevens het spiritueel, onthullend, profetisch, richtinggevend 
karakter van de kunst.  

De muziek is in staat uit zichzelf een zelfstandige levende wereld van muzikale klanken te 
scheppen. De beeldende kunst is nog niet zover en is nog aangewezen op aan de natuur 
ontleende vormen. Wel moet in de beeldende kunst zo snel mogelijk afscheid worden 
genomen van een exacte nabootsing van de natuur; gezocht moet worden naar een steeds 
verdere abstrahering van de afbeelding: “De vormen, de beweging en de kleur van aan de natuur 
ontleende reële of niet-reële objecten, moeten geen enkele uiterlijke of aan uiterlijke dingen gebonden, 
verhalende werking uitoefenen. Hoe minder bijvoorbeeld de beweging uiterlijk gemotiveerd schijnt, hoe 
dieper, zuiverder haar innerlijke werking zal zijn” (Kandinsky, p. 116). Hiertoe, en Kandinsky 
blijft dat herhalen, moet de beeldend kunstenaar de eigen krachten en middelen blijven 
onderzoeken. Dan kan de innerlijke wereld worden getoond, en iedereen die zich daarmee 
bezighoudt is volgens Kandinsky een ‘benijdenswaardige medewerker aan de geestelijke 
piramide welke tot aan de hemel zal reiken’ (ibidem, p. 49).  

Schilderkunst 
In het tweede deel van het boek presenteert Kandinsky zijn kleur- en vormtheorie. Punkt und 
Linie zu Fläche (1926), een publicatie uit zijn Bauhaustijd, is een ‘natuurlijke voortzetting van 
zijn harmonieleer van de schilderkunst’ uit Über das Geistige in der Kunst. Dat betekent dat de 
laatstgenoemde publicatie een begin is van 
die theorie (ibidem, p. 10).  

Zoals reeds opgemerkt was Kandinsky 
geïnspireerd door muziek. Hoewel hij 
meent dat muziek een directere werking 
heeft op de ziel, leent ook de beeldende 
kunst zich ervoor mensen met het innerlijke 
leven in verbinding te brengen. Voor hoe 
dat in zijn werk gaat onderzoekt hij welke 
effecten kleur en klank hebben op de 
menselijke ziel. Kleuren hebben volgens 
Kandinsky een lichamelijke en een 
psychische werking. De fysieke werking is 
oppervlakkig. Zodra je je afwendt van een 
kleur gaat het gevoel weg, net zoals je koud 
ijs al snel niet meer voelt als je het hebt 

 

 
Afbeelding 7, Einige Kreise, 1926 
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losgelaten. Mensen die gevoeliger zijn ondergaan ook een psychische kracht van kleur. Elke 
kleur en kleurencombinatie zou de ziel direct tot vibreren brengen. Kleuren zijn niet alleen 
aan smaak gekoppeld, maar aan alle zintuigen (ibidem, p. 57). Ook voor vormen gaat dat 
op. In elke kleur en vorm huist volgens Kandinsky een ziel, een innerlijke klank van wat tot 
expressie moet komen, een innerlijke noodzaak. Elke kleur en vorm spreekt een eigen taal 
en heeft een eigen expressie. Verschillende kleuren en vormen, bewerkstelligen samen, 
evenals de verschillende klanken van muziek, een unieke trilling, een boodschap bij de 
toeschouwer. Mensen met een lage graad van sensitiviteit – de mensen in de lagere 
gedeelten van de piramide – zijn echter nog ongevoelig voor die trilling. Ze zijn te 
afgestompt zodat ze hoogstens een oppervlakkige prikkel ervaren (ibidem, p. 53 ev). 
Kandinsky meent dat mensen de geestelijke, de innerlijke ervaring weer moeten leren te 
ondergaan om in geestelijk opzicht verder te kunnen groeien en het is de taak van de 
kunstenaar mensen daarbij te helpen.  

Kunstwerk en kunstenaar, besluit 
In het laatste deel van het boek herhaalt Kandinsky zijn boodschap. Kunst is niet een 
doelloos scheppen van dingen die ergens in de leegte wegstromen. Zij is een doelbewuste 
macht die dient ter ontwikkeling en verfijning van de menselijke ziel, ter beweging van de 
piramide, de geestelijkheid in de samenleving. Om de geestelijke ervaring te leren ondergaan 
moet het kunstpubliek ermee stoppen een oppervlakkige ‘zin’, een uiterlijke samenhang te 
zoeken:  

“Alweer heeft dezelfde materialistische periode een heel leven lang en dus ook op het  gebied van 
de kunst een toeschouwer gevormd die niet zomaar eenvoudig een schilderij op zich kan laten 
inwerken. Hij zoekt van alles […] Het enige wat hij niet probeert is het innerlijk leven van het 
werk zelf aan te voelen, het schilderij zonder meer op zich te laten inwerken. Verblind door 
uiterlijke middelen vergeet zijn geestesoog het zoeken naar datgene wat er door deze middelen 
leeft.” (Kandinsky, p. 113) 

De kunstenaar moet alles in het werk stellen de missie die hij ingevolge de kracht van de 
kunst heeft te volbrengen (ibidem, p. 127). De kunstenaar moet wat te zeggen hebben, hij 
moet er niet op gericht zijn de vorm te beheersen, maar hij moet de vorm aanpassen aan de 
inhoud. Daarvoor moet hij gevoel ontwikkelen en zijn ziel opvoeden. Dan kan de innerlijke 
stem van de kunstenaar hem vertellen welke vorm nodig is om inhoud te tonen. Elke 
kunstenaar, die volgens dat gevoel te werk gaat, weet dat soms heel onverwacht ‘als vanzelf’ 
de juiste vorm zich aandient. Dan ontstaat een kunstwerk met een ‘Geistige dimensie’. En 
dat is schilderkunst waarvan de geest, zo schrijft Kandinsky in het slotsalvo, ‘in een 
organiek, direct verband staat met de reeds begonnen nieuwbouw van een toekomstig, 
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spiritueel rijk, want deze geest is de ziel van het tijdperk der grote spiritualiteit’ (Kandinsky, 
p. 130). 
  

3.4 Visie op het leven en spiritualiteit 

In deze paragraaf geef ik duiding aan Kandinsky’s levensoriëntatie en spiritualiteit. Die 
vormt de opmaat naar het volgende hoofdstuk, waarin ik enkele in dit hoofdstuk aangestipte 
en voor deze scriptie relevante onderwerpen gedetailleerder bespreek.  

Inspiratiebronnen 
Kandinsky putte uit veel inspiratiebronnen voor Über das Geistige in der Kunst en voor zijn 
kunst. Met zijn schilderkunst stond hij in de traditie van het symbolisme (Stuck) en het 
expressionisme (o.a. Leger, Picasso, die Brücke). Hij was geïnspireerd door Russische 
iconografie en de destijds in de belangstelling staande etnografica. Naast zijn grote interesse 
in muziek van met name Wagner en Schönberg was hij bekend met de Duitse idealistische 
filosofie en Nietzsche. Inspiratie kwam verder uit zijn Russische achtergrond, de 
romantische sprookjes die zijn tante hem vertelden, het op geestelijke ontwikkeling gerichte 
klimaat tijdens zijn studententijd in Moskou en een kennismaking met Rudolf Steiner. De 
brede inspiratie wordt ook zichtbaar in zijn theoretische werk: ‘donkere nachten’ (een 
verwijzing naar Johannes van het Kruis), ‘het geestelijk brood’ (een verwijzing naar de 
eucharistie-viering), ‘de onzichtbare Mozes die van de berg afdaalt’ (de kunstenaar is een 
profeet, een priester, een alter Mozes) of de theosofische voorspelling van ‘het tijdperk der 
grote spiritualiteit’.  

Kandinsky’s werk kenmerkt zich dus door een brede theoretische fundering, iets dat 
overeenkomt met het werk en leven van Paul de Blot, waar ik onder paragraaf 2.3 bij stil 
stond. Net als bij De Blot vallen echter ook de veelvuldige verwijzingen naar het leven zelf, 
en de ervaring daarvan op. In het voorwoord bij de eerste Duitstalige vertaling van Über das 
Geistige in der Kunst schrijft Kandinsky expliciet dat zijn gedachten daarin vooral ‘het 
resultaat zijn van waarnemingen en gevoelservaringen uit de voorgaande vijf of zes jaar’ 
(Kandinsky, p. 9). Door ervaringen met schilderijen en muziek, maar ook in de kleurrijke 
boerderijen op zijn studiereis naar het Russische platteland, bij de zonsondergang in 
Moskou of in zijn atelier in Murnau ontvouwden zich bij hem inzichten over de rol van de 
kunst in de samenleving. Kandinsky’s inzichten zijn gebaseerd op een authentieke, 
doorleefde wijsheid die op geheel eigen wijze, in een eigen tempo en aan de hand van – 
door hem aldus aangeduide – ‘gevoelservaringen’ in en waarneming van het leven zelf tot 
stand is gekomen.  
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Relatie met de Romantiek 
Kandinsky levensbeschouwelijke oriëntatie werd weliswaar door verschillende 
levensbeschouwelijke denominaties beïnvloed, maar blijkt ook vooral ervaringsgericht en 
vormvrij van aard. Hij sluit daarmee aan bij de algemene geesteshouding in het Europa van 
voor de Eerste Wereldoorlog. Die was volgens Marcel Poorthuis – als professor in de 
dialoog tussen godsdiensten verbonden aan de Universiteit van Tilburg – sterk door het in 
de Romantiek opgekomen nieuwe mysticisme beïnvloed. (Poorthuis, p. 56, 57). 
Kandinsky’s tijdgenoot Martin Buber gold voor de Eerste Wereldoorlog volgens Poorthuis 
als de belangrijkste verzamelaar van mystieke teksten. Zijn boek Ekstatische Konfessionen 
(1907) bevat teksten van mystici uit India, het soefisme (Roemi), het Westen (Eckhart), de 
Franciscaanse beweging, vele vrouwelijke mystieken en teksten over chassidisme en Lao 
Tse. Gevraagd naar de confessionele richting van de door hem bijeengebrachte mystici in 
deze bundel zegt Buber dat deze confessies even weinig van doen hebben met katholicisme 
als met protestantisme. Ze hebben veel meer van doen met levensvreugde en genialiteit dan 
met ascese en wereldvlucht. (ibidem).  

Evenals het Romantisch mysticisme – waarvan zo, schreef ik in paragraaf 2.2, veel 
hedendaagse vormen van spiritualiteit uitlopers zijn – positioneert Kandinsky zijn denken 
rondom noties zoals een spiritueel ontwikkelingsproces, de ervaring van transcendentie en 
een holistische kosmologie. Kandinsky verwijst verscheidene malen naar de klinkende 
wereld, trillingen (denk aan Böhme, Schelling, Schleiermacher, Steiner). Hij wil mensen 
gevoelig maken voor ‘zielevibraties’ en de ‘gevoelservaring’ en mensen bewust maken van 
de geestelijke atmosfeer en de organische verbondenheid van al het materieel zichtbare in de 
geestelijke atmosfeer. De kunst kent hij daarbij een belangrijke rol toe, en daarin stond hij 
niet alleen. Meer kunstenaars, zoals Kandinsky’s vriend en co-auteur van Der blaue Reiter, 
Franz Marc, zijn Bauhauscollega Johannes Itten, de Nederlanders Paul Citroen en Piet 
Mondriaan of de latere kunstenaar Joseph Beuys waren door het mysticisme beïnvloed.  

Maatschappelijke inzet 
De avantgarde – waar Kandinsky ook onder wordt geschaard – wilde bovendien, aldus de 
theologen Frank Bosman en Theo Salemink een autonome en nieuwe ‘geestelijke’ zingeving 
ontwerpen, waardoor de mens kon leren zich teweer te stellen tegen de waan van kapitaal, 
natie, oorlog en vermeend fatsoen. Een nieuwe vorm van spiritualiteit in een geestloze, 
materialistische tijd. Niet traditioneel en verbonden met de kerk als ‘mystiek lichaam’ en 
haar grote sacramenten en dogma’s en instituten, maar modern, aards en seculier. Een 
spiritualiteit met als inzet de realisatie van een ‘nieuwe mens’ en een ‘nieuwe maatschappij’. 
Het streven van de avantgarde ‘tot de voorhoede te behoren’, om ‘voorop te lopen’ bleef 
daarom niet beperkt tot het domein van de kunst. De voorhoedefunctie betrof de kunst, de 
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cultuur én de samenleving. (Bosman/Salemink p. 8. 14, 25, 214). De kunst moest buiten het 
eigen domein treden van musea, galeries en scholen waarin het publiek soms even komt 
binnen wippen om zich te vergapen aan al dan niet herkende schoonheid. Kunst moet een 
medium worden dat in alle hoeken en gaten van de samenleving zou doordringen. Phalanx, 
de NKVM, Der Blaue Reiter of het Bauhaus; alle scholen van Kandinsky en zijn 
zielsverwanten zagen zichzelf als transformerende krachten. Kunst moest een 
maatschappelijke beweging zijn, ze moest de samenleving zelf zijn.7  

Zelfreflexief  
Kandinsky had een holistische visie op de wereld en het bestaan. De kunsten waren naar 
zijn mening onmisbaar voor de ontwikkeling van de samenleving als geheel. De individuele 
kunstenaar moest mensen helpen hun ontwikkeling door te maken opdat die mensen zelf 
hun bijdrage zouden gaan leveren aan de samenleving. Net zoals De Blot (paragraaf 2.3) 
ziet Kandinsky individuele en collectieve spiritualiteit als intrinsiek met elkaar verbonden; 
ze beïnvloeden elkaar. Ik vind het niet bijzonder zinvol een specifieke persoon als meer of 
minder spiritueel te duiden – elk mens is volgens mij een spiritueel wezen dat zijn 
ontwikkeling op eigen wijze en in zijn eigen tijd doormaakt. In het licht van het voorgaande 
valt wel Kandinsky’s hoge gevoeligheid op en zijn enorme reflexiviteit inzake zijn en 
andermans persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zijn leven is een continu onderzoek 
naar zichzelf en de wereld en staat in het teken van een voortdurende wording van zijn 
persoon, zijn ziel en ook van de collectieve ziel. Geestelijk groei geschiedt aan de hand van 
kunst, wetenschap en ervaring en Kandinsky ziet zijn constante twijfel en de ‘donkere 
nachten’ als geleiders naar persoonlijke groei en een verdieping van zijn bewustzijn. Met 
‘verfijnder ziel door leed en strijd’ (Kandinsky, p. 14) geeft hij steeds nieuwe impulsen aan 
zijn leven, zijn werk en zijn theorievorming over kunst. En voor Kandinsky geldt de 

                                                
7 Deze gedachten zijn onder kunstenaars overigens nog steeds actueel. Zo meent bijvoorbeeld Artur Zmeijewski, 
hedendaags en gerenommeerd kunstenaar en curator van de Berlin Biennale 2012 dat de kunstwereld in een 
existentiële crisis zit. Aan de ene kant worden bergen sociaal-geëngageerde kunstwerken gemaakt, vol goede 
bedoelingen en mooie utopische ideeën maar waar nooit iets van terechtkomt – een vicieuze cirkel van creatieve 
impotentie. Aan de andere kant is de kunst volgens hem steeds meer een luxegoed geworden, een speeltje voor de 
rijken. Het onconventionele, het opiniërende, het radicale en het obsessieve zijn vervangen door het calculerende, 
het marktconforme, de korte termijn en het businessplan. Zmeijewski probeert via de Berlin Biënnale 2012 de 
kunstwereld in beweging te brengen. Deze editie staat daarom in het teken van geëngageerd en activistisch werk. De 
deelnemende kunstenaars is gevraagd via hun werk politieke overtuiging kenbaar te maken. De toegankelijkheid van 
de tentoonstellingen te waarborgen is de toegang gratis gehouden. Het doel is kunst de echte wereld in te brengen en 
de kritische gedachten die in deze biënnale worden geformuleerd naar het grote publiek te brengen. (Cultureel 
Supplement NRC d.d., 3 mei 2012).  
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ervaring van kunst als de richtingwijzer is voor kennis, persoonlijke en collectieve spirituele 
ontwikkeling en voor de toekomst.  

 
3.5 Afsluiting 

In dit hoofdstuk beschreef ik Kandinsky’s leven, besprak ik Über das Geistige in der Kunst en 
heb ik als opmaat naar het volgende hoofdstuk enige duiding gegeven aan Kandinsky’s 
bestaansoriëntatie. Kandinsky schreef zijn boek vanuit een kritisch perspectief. Een 
kunstenaar diende zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de geestelijke groei van de 
samenleving. Mensen dienden zich weer op spirituele ontwikkeling richten, dat is 
belangrijker dan de materialistische en positivistische waarden die het klimaat van zijn tijd 
bepaalden. Laatstgenoemd klimaat is nog steeds het dominante klimaat in de hedendaagse 
maatschappij en het bedrijfs- en organisatieleven. Het ligt daarom voor de hand acht te 
slaan op hoe Kandinsky de kritische en transformerende eigenschappen van kunst en de 
kunstenaar ziet; dat onderzoek ik in het volgende hoofdstuk.  
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Portret 4, De geest van Kandinsky 

 
De late Duitse avantgarde kunstenaar Joseph Beuys (1921-1986) staat in de traditie van Kandinsky. 
Hij vindt, aldus Salemink, dat kunst de kwaliteiten heeft de samenleving, de mens en zijn geest te 
veranderen. De kunst heeft een eigen rol, ze bestaat niet omwille van zichzelf. Kunst moet 
antropologisch zijn, een stimulans tot verandering van mensen in zinnelijk en geestelijk opzicht. Na 
een periode van cynische kritiek herleeft  volgens Salemink in 2008 – in een tijd waarin het 
‘oververhitte kapitalisme’ in elkaar dreigt te storten – de belangstelling voor de kritische en spirituele 
Beuys. In het Museum Der Gegenwart im Hamburger Bahnhof  in Berlijn vond een grote 
tentoonstelling over hem plaats onder de titel Beuys - der Revolution sind wir (Salemink, p. 111). 
 
Beuys heeft de Nederlandse schrijver en beeldend kunstenaar Louwrien Weijers geïnspireerd en 
aangezet tot het project 'Art meets Science and Spirituality in a changing Economy'. Dit vond plaats in de 
jaren negentig van de vorige eeuw in het Stedelijk Museum. Via een serie gesprekken kwamen 
kunst, wetenschap en spiritualiteit als een ‘mentaal sculptuur’ bijeen. Vele prominente 
representanten uit de wetenschappen, de kunsten en de spirituele en economische wereld hebben in 
het project geparticipeerd, zoals John Chamberlain, John Cage, de Dalai Lama.  
Door dit ‘levende kunstwerk’ hebben kritische ideeën van kunstenaars en overige participanten  
over de maatschappij, een podium en een publiek gevonden.  
 
Volgens Weijers is de economie in het Westen snel aan het veranderen van productiegerichte 
industrieën naar dienstverlening. Daarom is het belangrijk te investeren in 'human capital'. Dit 
‘human capital’, deze hard werkende professionals, hebben bovendien niet de tijd gehad te ervaren 
welke grote veranderingen plaats hebben gehad in de kunst, wetenschap en spiritualiteit in de 
laatste 150 jaar. Daarom had Weijers deze mensen als publiek voor dit project in gedachten 
(Weijers/Tisma)  
 
Dit kunstproject heeft zich uitgesproken over de wereld en de wereld een richting gewezen. Een 
uitkomst van dit project was onder meer het opstellen van een serie pijlers voor het spirituele 
gehalte van organisaties. Dat zijn:  

-‐ een deugdelijke bedrijfscode, met de centrale waarden van een onderneming met strategieën 
om de vastgestelde doelen te bereiken, 

-‐ aandacht voor de kwaliteit van het product en het nemen van adequate maatregelen om 
deze kwaliteit intern te toetsen en te bewaken, 

-‐ waardering voor de persoon van de medewerker en zorg voor de onderlinge verhoudingen, 
-‐ de maatschappelijke instelling van het bedrijf: sluit de onderneming zich af of levert ze een 

bijdrage aan het algemeen belang, 
-‐ verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het leefmilieu.  

                                                                                                                 (Waaijman, p. 168).  
                                                                                                                                              
Anno 2012 worden deze thema’s geschaard onder maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het 
zijn thema’s die inmiddels ook zonder spirituele ambities op de bedrijfsagenda terecht komen. 
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4. Kandinsky en spiritualiteit 

 
4.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk heb ik ‘Über das Geistige in der Kunst’ besproken. Daaruit bleek dat 
Kandinsky aan de kunst en de kunstenaar kritische en transformerende vermogens toekent. 
De ervaring van kunst is een richtingaanwijzer voor kennis en een geleider naar spirituele 
ontwikkelingen van mens en samenleving, zo schreef ik aan het slot van paragraaf 3.4. Deze 
scriptie gaat tot nu toe vooral over spiritualiteit, business spiritualiteit en Kandinsky’s 
benadering van spiritualiteit. Over spiritualiteit schrijven weerhoudt mensen er echter van de 
ervaring zelf door te maken, zo waarschuwde De Blot. Zo ziet Kandinsky dat ook.  

De portee van juist bedoelde notie – die, zoals ik in het tweede hoofdstuk besprak, ook 
essentieel is voor ‘ervaringsgerichte spiritualiteit’ – ontging mij gedurende dit onderzoek 
echter lange tijd. Bij mijn onderzoek verdiepte ik mij in diverse literatuur over spiritualiteit, 
avantgarde kunst en Kandinsky, maar ik vergat Kandinsky’s denken over ‘het Geistige’, 
over spiritualiteit, in mijzelf te laten resoneren. Dat ik lang geen verbinding legde tussen wat 
Kandinsky zegt over ervaring, gevoel en sensitiviteit en hoe die thema’s voor mijzelf spelen 
is opmerkelijk. Ik ben al geruime tijd bezig mijn eigen gevoeligheid een plaats te geven in 
mijn leven. Sensitief zijn heeft voor- en nadelen. Een nadeel is bijvoorbeeld dat je veel 
indrukken moet verwerken. In de rat-race van mijn stadse bestaan heb ik lang alles willen 
doen dat ik anderen ook zag doen. Dat was vaak uitputtend. Bovendien gaf ik mijn 
gevoelige kant daardoor weinig ruimte. Dat ging knagen, want ik leefde een deel van mijzelf 
niet. Ik ontkwam er op den duur niet aan het beeld van mijzelf in de wereld bij te stellen en 
mijzelf – veel nadrukkelijker dan voorheen – als een voelend wezen te typeren, met een vrij 
grote zintuigelijke receptiviteit. Tegelijk moest ik leren dat ik mij daarom soms wat eerder 
dan anderen moet terugtrekken uit activiteiten, om niet al te ‘uitgewrongen’ te raken. Ik 
beleefde sensitiviteit lange tijd vooral als hinderlijk en wellicht is dat een reden waarom ik in 
dit onderzoek zintuiglijkheid en de ervaring lang niet heb ‘willen aanraken’. Ook oude 
ideeën van mij over dat gevoel en ervaring geen plaats zouden verdienen bij (academische) 
kennisvergaring, zijn daarop van invloed geweest; daarbij stond ik in de inleiding al stil en ik 
kom er in het vervolg van dit hoofdstuk op terug. Kandinsky waardeert een hoge 
zintuigelijke gevoeligheid juist als positief en onder zijn invloed heb ik in de loop van dit 
onderzoek mijn oude overtuigingen ingeruild voor het inzicht dat de zintuigen, intuïtie en 
gevoel juist essentieel zijn voor het tot stand komen van kennis. Mijn onderzoek is daarmee 
een proces geworden waardoor ik sensitiviteit en gevoel leerde zien als een kracht.   
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Gelet op het belang dat Kandinsky toekent aan de ‘gevoelservaring’ begin ik dit hoofdstuk 
met een ervaring van mijzelf met Kandinsky’s schilderij ‘Bild mit weißem Rand’. Mijzelf en 
mijn ervaring zo in het spotlicht zetten voelt kwetsbaar en exhibitionistisch en ook nog wat 
onacademisch. Kandinsky heeft mij echter geleerd dat ik dit soort weerstanden moet 
overwinnen als ik mij met spiritualiteit wil bezig houden. De ‘gevoelservaring’ is nu 
eenmaal een belangrijke geleider naar kennis en ontwikkeling, en spiritualiteit bestaat niet 
zonder de ervaring. Na de volgende paragraaf zal ik aan de hand van die ervaring, 
gedetailleerder de kenmerken en het belang van de gevoelservaring voor het vergaren van 
kennis en voor spirituele ontwikkeling uiteenzetten. Daarbij zal ik gebruik maken van 
theorieën en inzichten uit humanistieke, spirituele en kunsttheoretische hoek.  
 

4.2 Een schilderij met een witte rand 

Wat doe ik hier? Dat was het eerste wat ik dacht toen ik binnenkwam in de expositieruimte 
in het Guggenheim8. Ik was in New York en bezocht in dit museum een tentoonstelling 
over Kandinsky’s ‘Bild mit weißem Rand’. De rij voor de entree was te lang geweest en 
eigenlijk had ik geen zin in nog een museumbezoek, het zoveelste van mijn korte verblijf in 
deze stad. Deze expositie moest ik natuurlijk bezoeken, gelet op mijn scriptieonderwerp. 
Omdat ik pas de dag ervoor van het bestaan ervan op de hoogte was gekomen vond mijn 
bezoek op de valreep plaats, kort voor ik naar het station moest om de trein te halen. In 
deze, wat gejaagde stemming kwam ik bovendien via de uitgang binnen. Ik stond gelijk oog 
in oog met het schilderij waaromheen de hele tentoonstelling was opgebouwd. Weg was 
mijn voorbereiding voor het hoogtepunt, het topstuk van de expositie.  

Ik zag dat het doek vrij groot van formaat was, 140 x 200 cm, maar daarmee vulde het niet 
de muur. Dat deed niets af aan de aanwezigheid van het schilderij in de ruimte, door zijn 
kracht, zijn kleuren, de uitbundigheid, de wildheid van de vormen. Ondanks de enorme 
expressie was er toch een beheersing zichtbaar, een rust, een balans, een nauwgezetheid van 
de toets en een overwogen kleurenpalet. Veel abstract werk is minimalistisch, dat was dit 
niet. Een stevig doek dus, maar toch, een hele zaal voor slechts een schilderij?  

                                                
8 ‘Painting with white border’ (2011-2012), Salomon R. Guggenheim Museum in New York. 
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Afbeelding 8, Bild mit weißem Rand, 1913 

Ik nam plaats op het bankje voor het schilderij. Fijn er weer eens een aan te treffen. Die had 
ik vaak de gemist de afgelopen dagen van museum- en galleriebezoek. Daardoor liep ik vaak 
veel te snel verder, en dat terwijl een vluchtige blik op een werk en de ernaast hangende 
toelichting in de ogen van Kandinsky’s een schande is.9  

Ondanks de expressie deed het schilderij weinig met me, zo dat al mogelijk was door het 
ongemak dat in mij aanwezig was. Ik vond het niet mooi, niet lelijk, en hoewel het veel 
karakter had zag ik er geen betekenis in. De twijfel sloeg toe waarom ik toch zo nodig een 
scriptie over de maker van dit werk wilde schrijven? Wat trok mij in hem aan, in zijn werk, 
zijn gedachtegoed? Ik ging naar de andere zalen om de voorbereidende schetsen voor het 
schilderij en enkele studies over het werk te bestuderen. Daar had ik niet echt het geduld 
voor.  

                                                
9 Verantwoording: zie: Kandinsky, p. 17 



 

KANDINSKY 50 
 

Ik nam weer plaats op het bankje en probeerde de motieven te vinden die het schilderij zou 
moeten hebben. Iets van mijn onrust ebde weg om ruimte te maken voor nieuwsgierigheid. 
Er leek wat zoekends in het schilderij aanwezig te zijn, of projecteerde ik mijn eigen staat 
van zijn nu op het schilderij? Het ‘trojka-motief’ was de compositie van drie strepen met 
krullen, drie paarden van boven bekeken. Waren de draak de blauwe vlek, de rode figuur de 
strijdende Sint Joris en de witte lans het zwaard waarmee de draak wordt gedood? Of 
wisselde ik de draak en de ridder om? Er kwam weer irritatie op, maar nu ging die uit naar 
het schilderij. Waarom toch die onduidelijke afbeeldingen? Waarom zo vaag? Waarom met 
thema’s werken en ze toch verhullen? Ik staarde me blind op de afbeeldingen, maar wist er 
niets meer van te maken.  

In de aangrenzende filmruimte werd een deel vertoond van de film ‘Kandinsky: A Close Look’ 
van Graham Weinbren die was geproduceerd in opdracht van the Sackler Center for Arts 
Education. Een voice-over las (onder meer) de volgende passage uit een essay van 
Kandinsky’s, over het schilderij voor: 

“At the bottom left, there is a battle in black and white”. “Thus, it was not until after nearly five 
months that I was sitting looking in the twilight at the second large-scale study, when it suddenly 
dawned on me what was missing – the white edge … I treated this white edge itself in the same 
capricious way it had treated me: in the lower left a chasm, out of which rises a white wave that 
suddenly subsides, only to flow around the right-hand side of the picture in lazy coils, forming in 
the upper right a lake (where the black bubbling comes out), disappearing toward the upper left-
hand corner, where it makes its last, definitive appearance in the picture in the form of a white 
zigzag. Since this white edge proved the solution to the picture, I named the whole picture after 
it.” (overgenomen uit Barnett, in Barnett e.a., p. 61) 

Ik ging weer op de bank zitten, bekeek het schilderij nogmaals. Door het ritme van de 
patronen en kleuren kreeg ik associaties met de uitzinnige fans van voetbalclub 
Independiente, Buenos Aires, Argentinië. Het publiek, die golvende mensenmassa waar ik 
eens tijdens een vakantie deel van was, juichte het team naar het volgende doelpunt. En ik 
associeerde het met het organisch ontworpen Gasuniegebouw in Groningen waardoor ik 
altijd van veraf begroet word als ik op de snelweg naar mijn vroegere thuisstad rij. Ook 
dacht ik terug aan de tijd toen ik op de bruine zeilvloot op de Waddenzee zeilde. Op het 
Wad kun je je niet onttrekken aan de beweging van de zee, het ritme van de dag en de stand 
en kracht van de wind. En tegelijk ging ik terug naar een concert van de Tindersticks toen ik 
bij het nummer Raindrops in een soort trance raakte en diep geëmotioneerd was over het feit 
dat muziek je zo buiten jezelf kan brengen. 
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Mijn ongemak verdween en de lans in het schilderij viel me op, hij raakte me – haast 
letterlijk. De zaal om mij heen leek te veranderden, er leek zich een ruimte te ontvouwen 
waarin mijn intuïtie, mijn verbeelding en mijn gevoel op scherp kwamen te staan, ze konden 
zich volledig bezig houden met het schilderij. Het schilderij leek nu groter en dieper, het leek 
samen te smelten met die bron en die witte golf waarnaar het schilderij vernoemd is. Ik 
voelde me er sterk mee verbonden. De afbeeldingen van de motieven zag ik niet meer.  

Het was een ervaring waarin vroegere 
ervaringen met elkaar werden verbonden. 
Zoals die keer toen ik gebiologeerd voor een 
primitief beeld kwam stil te staan en me niet 
wilde bewegen, bang als ik was het contact 
kwijt te raken met de onmetelijke wijsheid 
die erin leek te schuilen – een contact dat 
natuurlijk meteen verbrak toen ik mij van 
die situatie bewust werd. Of toen Leonard 
Cohen in het Amsterdamse Westerpark met 
zijn zware stem net bij zijn tekst ‘there is a 
crack in everything, that’s how the light gets in’ 
was aangekomen en de late avondzon door 
een gaatje in het dreigende wolkendek 
piepte en het publiek streelde. Of vorig jaar 
in Chili, toen ik bij zonsondergang met een 
klein gezelschap door de woestijn 
galoppeerde. Ik leek samen te vallen met het 
paard en de omgeving. Mijn vertrouwen 
was grenzeloos. Ik wist dat mij, onervaren 
ruiter, niets zou gebeuren en het rotsblok 
dat ik zag aankomen en waar we samen 

overheen sprongen was slechts een gegevenheid, een kaal feit, geen gevaar of risico.  

Ook kwamen mijn eerdere ontmoetingen met het schilderij van Kandinsky’s 
Bauhauscollega Oskar Schlemmer, ‘Bauhaustreppe’ (1932) weer boven. Een schilderij dat ik 
meerdere keren en steeds bij toeval tegenkwam. De trap verbeeldt voor mij een proces, een 
verbinding, een brug, de lans. Een ontmoeting tussen waar je bent en waar je naar toe gaat 
en vice versa; een verbinding tussen het bekende en het onbekende; het hier en het daar; 
gevoel en verstand; het nu en de toekomst; het zichtbare en het slecht of niet met menselijke 
zintuigen kenbare. Een proces waarin alles één lijkt te zijn, waarin ik ook één ben met alles 

 

Afbeelding 10, Oskar Schlemmer, Bauhaustreppe, 1932 
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om mij heen, manifest en niet manifest. Al deze ervaringen verzamelden zich in nog een 
ervaring. Dat was toen zich in zo’n fase van waken en slapen een lemniscaat, een 
oneindigheidsteken, om mij leek te hebben gevormd en waarin mijn lichaam en mijn 
bewustzijn een waren. En opeens wist ik dat mijn scriptie ging over deze ervaring, hier in 
New York op deze bank. Deze ervaring waarin mij, in mijn interactie met een schilderij, 
duidelijk wordt waarover mijn scriptie gaat; namelijk over deze ‘gevoelservaring’. 

Iets later stapte ik met blij gemoed de trein in. Deze ervaring had veel reflectiemateriaal 
opgeleverd voor mijn scriptie en ik was vastbesloten er gebruik van te maken. Dat deed ik 
ook, maar aanvankelijk vooral door over dit soort ervaringen te schrijven. Ik ben daarvoor 
op zoek gegaan naar theorieën en ervaringen van anderen die esthetische of spirituele 
ervaringen voor mij beschreven en duidden. De ervaring zelf had ik terzijde gelegd want 
eenmaal terug in Nederland kwam een (oude) overtuiging om de hoek kijken: waarom zou 
mijn subjectieve waarheid er toe doen in een wetenschappelijke omgeving? Opgevoed in een 
seculier (haast atheïstisch) gezin met een vader die als leraar natuur- en scheikunde een 
groot vertrouwen had in de wetenschappelijke methode, was echte kennis voor mij alleen 
kennis die via het logisch verstand en de wetenschappelijke methode tot stand kwam. Mijn 
juridische opleiding en carrière hebben het vertrouwen in rationele kennisproductie en 
lineair denken volgens (juridische) modellen versterkt. In het recht bestaat wel zoiets als een 
rechtsgevoel, maar een uitkomst is pas geldig als die op het positieve recht zelf wordt 
gefundeerd. Ervaring, gevoel en emoties zijn voor mij op zich prima, maar niet voor op het 
werk en al helemaal niet in het academische circuit, zo was ik – toen nog steeds – overtuigd. 
En nu, aan het einde van mijn studie Humanistiek, die nota bene op hermeneutiek en 
fenomenologie is gestoeld, bleek deze positivistische overtuiging mij in de weg te zitten bij 
het afronden van de opleiding.  

Door het typische westerse rationele denken dat ik mij in mijn leven eigen heb gemaakt 
negeerde ik de waarde van mijn eigen niet-rationele kennis, gevoelskennis, esthetische en 
spirituele kennis en wilde ik mij baseren op rationele kennis, externe kennis, kennis van 
anderen. Pas toen ik een tijd later alle in mijn ervaring opgedane indrukken – en daarmee 
mijn zintuiglijkheid en mijn gevoel – durfde te erkennen en ik bereid was die te 
onderwerpen aan een nadere reflectie kwam de betekenis die Über das Geistige in der Kunst 
voor mij heeft tot leven. Leren, kennisacquisitie, jezelf ontwikkelen en leven doe je aan de 
hand van het leven en het ervaren van het leven zelf.  

Tot slot 
Dat het kunnen ondergaan van de ‘gevoelservaring’ een wezenlijke doelstelling is die 
Kandinsky had met Über das Geistige in der Kunst maakt hij zelf expliciet. De volgende 
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doelstelling is in de inleiding bij de tiende Duitstalige editie door Max Bill geciteerd en 
overgenomen in de inleiding van de Nederlandstalige editie. (Kandinsky, p. 8): 

“Mijn boek Über das Geistige in der Kunst en ook de almanak Der blaue Reiter hadden 
hoofdzakelijk tot doel, het vermogen te wekken van het beleven van het geestelijke in de 
materiële en de abstracte dingen. Dit vermogen, dat oneindige ervaringen mogelijk zal maken, 
is in de toekomst beslist noodzakelijk. De wens, dit gelukkig makende vermogen te wekken bij 
die mensen die het nog niet bezaten, was het voornaamste doel van beide publicaties.”  

Aan de hand van deze doelstelling, alsmede aan de hand van de inzichten die ik door mijn 
eigen ervaring heb gekregen, bespreek ik in de volgende twee paragrafen van dit hoofdstuk 
het belang dat Kandinsky toekent aan de ‘gevoelservaring’ ten aanzien van spiritualiteit, de 
acquisitie van kennis en de persoonlijke ontwikkeling. Daarbij komen ‘de wens het 
vermogen wekken van het beleven van het geestelijke in de materiële en  de abstracte 
dingen’ ter sprake, het feit dat dit een ‘vermogen is dat oneindige ervaringen mogelijk zal 
maken’ en het idee dat dat vermogen ‘in de toekomst beslist nodig’ zou zijn.  
 

4.3 Spirituele ontwikkeling en de gevoelservaring 

“Het echte kunstwerk krijgt, als het zich van de kunstenaar heeft losgemaakt een eigen leven,  
het wordt een persoonlijkheid, een zelfstandig, geestelijk ademend subject dat ook in materiële, 
reële zin leeft. Dat leven is een wezen.” (Kandinsky, p. 125) 

Kandinsky veronderstelt dat het leven aspecten heeft die niet met de ratio kunnen worden 
begrepen. Maar hoeveel plaats is er eigenlijk voor de ‘versluierde kant’ van de 
werkelijkheid? En hoe kun je die dan benaderen? Kandinsky’s maatschappijkritiek, 
waaronder diens verzet tegen zowel het dogmatisme van de kerk als dat van verstokte 
atheïsten gaat over deze vragen. Het grenzeloze vertrouwen van de positivistisch ingestelde 
maatschappij in het verstand en in via de rationele methode tot stand gekomen waarheden, 
weerhoudt mensen ervan – en ook mij, zo illustreert de vorige paragraaf – te ervaren wat 
niet door het verstand te be-grijpen of te be-vatten is. Kandinsky wil de maatschappij 
teruggeven wat door het verlichtingsdenken en het positivisme verloren is gegaan: het 
kunnen ervaren van alle indrukken die de rijke, organische werkelijkheid te bieden heeft. 
Centraal in Kandinsky’s denken staat dat hij mensen wil leren weer ‘de gevoelservaring’ te 
ondergaan en de kunsten zijn daarbij behulpzaam. Wat leren volgens Kandinsky de kunsten 
precies over ‘het vermogen van het beleven van het geestelijke in de materiële en de 
abstracte dingen’?  
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De gevoelservaring  
Schoon is volgens Kandinsky datgene wat aan een innerlijke, psychische noodzaak 
ontspringt, wat innerlijk schoon is. Die schoonheid is een wezen. Mensen moeten opnieuw 
leren een innerlijke schoonheid te ervaren, ongeacht of iets uiterlijk ‘lelijk’ of ‘mooi’ is. Dat 
geldt, zo meent Kandinsky, zowel ten aanzien van de kunst, als ten aanzien van het leven 
zelf (Kandinsky, p. 130).  

Kandinsky wil mensen leren de ‘gevoelservaring’ te ondergaan. Na de noties Kosmos en 
God fungeerden volgens Henk Oosterling, filosoof aan de Erasmus Universiteit, vanaf het 
einde van de 18e eeuw Staat, Volk en Subject als leveranciers van omvattende legitimaties. 
Volgens hem verwierp de avantgarde – waartoe Kandinsky wordt gerekend – ook die 
identificerende legitimaties. Wel liet de avantgarde de ervaring van wat de moderne 
esthetica ‘het sublieme’ noemt, voortleven. Het sublieme dat, zo schrijft Oosterling, bij Kant 
het laatste bastion is waarin een onbegrijpelijk ‘Buiten’ geviseerd en ervaren kan worden. 
Het sublieme dat in het discours van de Franse differentiedenkers aldus hem het ‘tussen’, 
‘differance’ (Derrida), ‘Heterotopie’ (Foucault) of ‘entre’ (Guattari en Deleuze) is. 
(Oosterling, p. 16)  

Bovenbedoelde ervaring kan ook als ‘transcendent’, als ‘zichzelf overstijgend’ worden 
bestempeld en is het soort ervaring dat ik in paragraaf 2.2 beschreef: een ervaring van 
plotselinge intuïtie of openbaring. Een ervaring van de ‘organische realiteit’ of ‘heelheid’ 
waarin ‘innerlijk weten’ of ‘waarheid’ ontstaat die niet op discursieve wijze kan worden 
overgebracht. Ina Brouwer, voormalig docent praktische humanistiek aan de UvH, legt uit 
dat de betekenis van het woord ‘transcendent’ in de loop der tijd geëvolueerd is. In de 
klassieke oudheid ging het om een ervaring met ‘dat wat aan de andere kant, aan gene zijde 
ligt’. In de tijd van het vroege christendom kreeg het begrip een mystiek-religieuze betekenis; 
een ontmoeting met het hogere, een stille heilige plek waar het ik niet meer aanwezig is en 
ook geen toegang krijgt. In de jaren dertig van de vorige eeuw signaleerde Heidegger 
opnieuw een verschuiving in betekenis. De transcendente ervaring zou een innerlijk beleefde 
ervaring zijn waarin mensen zich bewust zijn van het proces dat zich aan hen voltrekt. 
Tegenwoordig wordt de transcendente ervaring steeds meer relationeel gezien. 
Transcendentie wordt dan als horizontale transcendentie gezien die zich voltrekt in de 
relatie tussen zichzelf en de wereld. (Brouwer, p. 34) 

Kandinsky’s aan het slot van de vorige paragraaf opgenomen doelstelling ziet naar mijn 
mening op al deze betekenissen van het begrip transcendentie. De passage ‘het vermogen te 
wekken van het beleven van het geestelijke in de materiële en abstracte dingen’ duidt erop 
dat hij mensen gevoelig wil maken voor een aardse, horizontaal transcendente ervaring; hij 
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wil mensen leren een waarheid te ervaren in het ‘materiële’ en ‘abstracte’ van de 
werkelijkheid. Een ‘aardse’ ervaring die geleid wordt door de verbeelding aan de hand van, 
in eerste instantie, de kunsten. Vattimo legt in diens ‘Arts Claim to Truth’ (Vattimo 2008) 
onder gebruikmaking van ‘Heideggeriaanse taal’ uit dat voor Kandinsky kunst een 
ontberging, een ontsluiting is van een nieuwe wereld op existentieel niveau. Een kunstwerk 
representeert een nieuw perspectief, het sticht een nieuwe manier van naar de wereld kijken, 
om de wereld te ordenen. De profetische betekenis van een kunstwerk ligt zo in het 
verschijnen van een nieuwe wereld op het niveau van het in de wereld zijn, een menselijke 
wereld met alle structuren die van die wereld deel uitmaken. Er toont zich een realiteit van 
een toekomstige wereld, een wereld die nog niet of nog niet volledig bestaat (Vattimo, 2008, 
p. 49, 53). Een ‘ervaring van het geestelijke in de materiële en abstracte dingen’ had 
Kandinsky zelf ook vaak; daarvan heb ik reeds enkele voorbeelden gegeven, zoals de 
ervaring met het Bild mit weißem Rand. Opeens doemde in het schemerdonker, plotseling een 
oplossing voor het schilderij op, een perspectief voor de ordening van het werk. Hij zou het 
behandelen zoals het hem behandeld had. Linksonder is een worsteling afgebeeld in twee 
radicaal aan elkaar tegengestelde kleuren: zwart en wit. Daaruit ontstaat een witte golf. Wit, 
want dat is in Kandinsky’s kleurtheorie een kleur die materieel een muur zonder betekenissen 
is, maar innerlijk (geestelijk, diep gevoeld) een zwijgen dat plotseling verstaanbaar kan 
worden. (Kandinsky, p. 91). Die witte golf komt gedwee tot rust in een meer rechtsboven 
waarvan – als witte zigzag – ook nog een tipje in de linkerbovenhoek is te zien. Het mag 
duidelijk zijn dat ik dat proces herken, ook ik was enige tijd met het Bild mit weißem Rand 
aan het worstelen, voordat zich ‘zigzaggend’ betekenissen aandienden. 

De ervaring van ‘het beleven van het geestelijke in de materiële en abstracte dingen’ lijkt 
gelet op het voorgaande overeen te komen met de laatstgenoemde twee betekenissen die het 
woord transcendentie volgens Brouwer heeft: innerlijk beleefd en relationeel. Voor 
Kandinsky is de ‘gevoelservaring’ zeer relevant vanwege nieuwe kennis, een nieuw 
perspectief op iets dat zich kan aandienen. Ook ziet hij de ervaring als een geleider naar 
verdere spirituele en zintuigelijke groei en ontwikkeling, het vermogen deze ervaring te 
ondergaan zal op den duur zelfs ‘oneindige ervaringen’ mogelijk maken. Daarmee lijkt 
Kandinsky op ervaringen met, zoals Brouwer dat noemt, mystiek-transcendente 
eigenschappen te doelen. Die komt wellicht ook overeen met een ervaring waar bijvoorbeeld 
De Blot naar verwijst als een mystiek moment waarin de schepping ervaren wordt als een 
kringloop van liefde. Waarin eenheid of heelheid op een spiritueel niveau, op het niveau van 
het zijn wordt ervaren als een gratuit gegeven (De Blot, 2004, p. 328). Of een ervaring 
waarin in Bubers woorden ‘gemeenschap kan plaats vinden’. Een gemeenschap als heelheid 
en niet als afgezonderdheid. Een houding van op-elkaar-toe gericht zijn. (Buber, 2007, p. 
118).  
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Abstractie 
De kunst helpt volgens Kandinsky mensen gevoeliger te worden een ‘gevoelservaring’ te 
kunnen ondergaan. Daarvoor moet de kunst wel aan voorwaarden voldoen. Hij abstraheert 
de kunst opdat het wezen van een kunstwerk direct en optimaal met ‘de ziel’ van de 
toeschouwer kan interacteren. Geïnspireerd door Schönbergs nieuwe atonale harmonie in 
de muziek – die vormvrij en daarmee zonder omweg en vertekening inwerkt op de ‘ziel van 
de toehoorder’ – zocht Kandinsky ook in de schilderkunst naar een ‘nieuwe harmonie’. 
Door harmonische abstractie, door zich af te keren van de natuurlijke nabootsing van de 
waargenomen werkelijkheid duidt de schilder niet; hij identificeert niet. Daardoor wordt de 
toeschouwer niet verleid zich blind te staren op de vorm of zich met de ratio tot het 
schilderij te verhouden; hij kan zich direct openstellen voor de werking van de kleuren en 
vormen, voor de ‘innerlijke klank van het schilderij’. Mensen krijgen door abstractie meer 
ruimte zich direct en buiten het verstand om, open te stellen voor een ‘waarheid’ of een 
‘ongekendheid’ die, of een ‘wezen’ dat het schilderij kan laten oplichten. Het is ook hierom, 
en daar wijst de postmoderne denker Michel Foucault ook op, dat Kandinsky zijn 
schilderijen vaak alleen naar de daad noemde die het schilderij formeerde, zoals ‘compositie’ 
of ‘improvisatie’ (Foucault, 1988, 39). Kandinsky probeerde te voorkomen dat een titel zijn 
werk een ander wezen, een andere identiteit zou geven want “elke verschuiving van welk 
gedeelte van de vorm dan ook, verandert iets wezenlijk” (Kandinsky, p. 70, 74). Taal is volgens 
Kandinsky vorm, het fixeert en identificeert. Taal geeft betekenis. Een titel is gesproken taal. 
Een schilderij spreekt een andere taal: esthetische taal, beeld-taal, gevoelstaal. Alle taal is 
vorm, alle taal legt dingen vast, maar elke taal op een andere manier. Esthetische taal 
communiceert direct met het gevoel en is in staat betekenissen te generen die in gesproken 
taal niet kunnen worden overgebracht.  

Kandinsky wordt beschouwd als de grondlegger van de abstracte schilderkunst en hij heeft 
zich er diepgaand theoretisch over geuit, maar ook veel andere schilders legden zich toe op 
abstrahering van de beeldende kunst. Hanssen wijst erop dat de Nederlandse schilder Piet 
Mondriaan in 1919 in ‘De Stijl’ uiteen zet dat hij zijn molenschilderijen nog teveel 
gebonden vindt aan de ‘expressie van het ‘visuele zien’. Hij wilde, en dat sluit aan bij 
Kandinsky, naar een weergave van wat de bewuste geest ziet, niet naar een weergave van 
wat de ogen zien. “Waar de ogen blijven haken aan de toevallige vormen van de uiterlijke 
werkelijkheid, zoekt de menselijke geest naar de universele waarheid van harmonieuze, ‘zuivere’ 
vormen”. (Hanssen, in Bosman/Salemink p. 214)  

Weliswaar lijken Kandinsky’s abstracte schilderijen zoals hij zelf ook zegt, uit schijnbaar 
toevallig op het doek geworpen vormen en kleuren die op hun beurt weer geen enkel 
verband met elkaar schijnen hebben (Kandinsky, p. 122). Niets is minder waar. De 
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ogenschijnlijke chaos is – zo bleek mij ook in het schilderij in New York – zeer harmonisch 
en ontstaan vanuit een noodzaak. Het principe van de innerlijke noodzaak is voor veel 
kunstenaars, schrijvers en wetenschappers de basis van hun creaties. Zo ging de latere 
avantgarde kunstenaar Joseph Beuys pas tekenen wanneer een object zich kenbaar maakte, 
als een noodzaak zich aandiende. Zo niet dan tekende hij niet. Dat betekende dat er 
maanden niets kon komen. Dat liet hij zo:  

“En dan is er eenvoudig op een dag, de noodzaak, dan doe je het. En dan kan het ook misgaan. 
Maar in de mislukking is er dan ook weer een verdere aanwijzing. En die volg je”. (Joseph 
Beuys, Zeichnungen, Tekeningen, Drawings. Berlijn, 1979, p. 69 in: Van den 
Berg/Jansen-van Bavel, p. 98).  

En mijn bijna 95-jarige buurman, de dichter en expressionistische schilder Leo Schatz is 
daarom nog steeds niet met pensioen. In de dagen dat ik de laatste hand aan deze scriptie 
leg heeft de media veel belangstelling voor hem vanwege een grote expositie van recent 
werk en het verschijnen van een nieuw boek; een ‘gesamtkunstwerk’ dat in de afgelopen 
maanden in een co-creatie tussen zijn schilderijen, twee dichters, een fotograaf en een 
typograaf tot stand is gekomen. Leo is nog elke dag in zijn atelier te vinden, hij kan pas 
stoppen met werken als hij alles heeft gezegd en afgebeeld dat geuit moet worden. Zover is 
hij nog niet. 

Dialoog 

Bij een interessant gesprek probeer je toch ook de innerlijke mens en zijn gedachten én zijn 
gevoelens te vatten? Dan is het niet relevant te bedenken dat de gebruikte woorden zijn 
samengesteld uit letters, of dat die letters niets anders dan doelgerichte klanken zijn waartoe in 
de longen eerst lucht binnen gepompt moet worden. Die factoren zijn maar bijzaak en toevallige 
op dat moment noodzakelijke uiterlijke middelen om je verstaanbaar te maken (Kandinsky, p. 
114). 

Om door te dringen tot het wezen van de kunst moeten toeschouwers kunst benaderen als 
ware sprake van een ontmoeting tussen mensen. In die ontmoeting gaat het erom het 
innerlijk leven van het schilderij zelf aan te voelen. Kandinsky’s gedachten over hoe kunst 
moet worden benaderd komen volgens Vattimo overeen met die van Martin Heidegger: 
‘genieten van kunst of kunstkritiek betekent niets anders dan een nieuwe wereld betreden en 
die proberen te ‘bewonen’. (Vattimo, 2008. p. 50) Het gaat om een ‘discours met het werk en 
niet over het werk, startend vanaf het werk’ (ibidem, 2008, p. 53). Je moet het kunstwerk 
proberen te ‘bewonen’, er onderdeel van proberen te worden. Je moet een nieuwe wereld 
betreden en proberen je die vertrouwd te maken. Een dialoog met het werk, en niet over het 
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werk, opdat je het kunstwerk gaat (be)grijpen en je er tegelijk door be- en gegrepen wordt. 
(ibidem) 

In mijn ontmoeting met Bild mit weißem Rand ontstond ook een dialoog, een – en hier laat ik 
mij weer inspireren door Martin Buber – “zwischen”, een “tussen” (Buber, 2007, p.100). 
Zo’n dialoog, zo’n tussenruimte moet volgens Oosterling niet worden gezien als een polaire 
verhouding tussen twee voorafgegeven posities maar als een proces waarin de dialoog 
ontstaat zodra beelden in elkaar reflecteren, die zelf als beeld ook al tussenruimtes van 
andere reflecties zijn. In de dialoog generen de ruimte en de reflectie steeds weer nieuwe 
posities. (Oosterling, p. 16). De in Nederland werkende Inti Hernandez beeldt zo’n 
ontmoeting naar mijn mening goed uit en ook de reflectie op dit werk van Alexander 
Strengers, voorzitter van de kunstcommissie van De Nederlandsche Bank (DNB) is treffend. 

ENCOUNTERPLACE 

 

 
In de spiegels van Encounter Place, van Inti Hernandez, weerspiegelt zich de dynamiek van een plek 
waar mensen elkaar ontmoeten. Het kunstwerk daagt je uit tot beweging, om het te bekijken van links 
en van rechts, van voren en van achteren, van onderop en bovenaf en dat maakt het zo geweldig 
spannend. Vanuit elke hoek krijg je via spiegels iedere keer een ander beeld van de ontmoetingsplaats. 
Dit weerspiegelt de verschillende werkelijkheden van waaruit mensen communiceren en laat zien hoe 
deze werelden overeenkomen, botsen en veranderen. Er zijn punten rondom het werk waarbij de 
dimensie compleet op zijn plek valt, en de ruimte zich als een grote arena voor je ogen ontvouwt. Op 
andere punten verstart het werk en blijft het beeld statisch. Encounter Place inspireert, verbindt en 
houdt de dialoog levend.   
 
(Verkorte weergave van de tekst van Alexander Strengers, voorzitter kunstcommissie van De 
Nederlandsche Bank, in DNB Magazine, april 2010)  

Inti Hernandez 
Encounter Place, Version III, 2008 
Multiplex, Balsahout, Plexiglas en 
Spiegel 
60x34x16 cm 
Eigendom: De Nederlandsche Bank 
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Voor zo’n ontmoeting had ik in het Guggenheim in eerste instantie echter nog geen ruimte. 
Ik liet mij bezet houden door emoties en irritaties, het feit dat ik de trein moest halen en 
door het feit dat ik naar bepaalde afbeeldingen zocht. Ik was bovendien bezet door oude 
denkpatronen, overtuigingen, basisaannames en (voor)oordelen, zoals dat alleen rationele 
kennis ertoe doet. Het duurde enige tijd voor ik geraakt werd door het schilderij, voor ik in 
contact stond met iets dat ik met mijn verstand nog niet begreep. Het duurde even voor een 
voorstel verscheen voor een waarheid, voor nieuwe betekenissen die afweken van mijn 
vertrouwde wereldbeeld, een voorstel voor een nieuwe ordening van eerdere fragmenten uit 
mijn levensverhaal, voor nieuwe inzichten over mijn leven, het leven, de werkelijkheid. En 
toen na afloop, terwijl ik besefte dat ik zojuist iets wezenlijks ervaren had, duurde het nog 
steeds een tijd voor ik aan de hand van deze ervaring nieuwe kennis en een nieuwe 
levensoriëntatie durfde te smeden. 

De kunst van Kandinsky heeft mij geleerd dat de gevoelservaring waar hij gevoelig voor wil 
maken bestaat, mag bestaan en ook van waarde is. Dat is, hoewel honderd jaar geleden 
opgetekend, een actuele gedachte, die bijvoorbeeld ook centraal staat in het werk van 
hedendaagse organisatieadviseurs en MIT-docenten Peter Senge en Otto Scharmer. Deze 
auteurs proberen middels hun “Theory U” en“Presencing” organisaties en hun leiders tot leren 
aan te zetten – en dat komt overeen met Kandinsky’s denken – via individuele beleving en 
plotselinge inzichten waarbij ‘diepere leerniveau’s’, een ‘organische leerbron’, het 
bewustzijn van een ‘dynamisch groter geheel’ en een zich nog niet onthulde toekomst wordt 
betrokken (Senge e.a, p. 10). Zij werken de ‘gevoelservaring’ uit aan de hand van de letter U 
(ibidem, p. 92). Die letter verwijst naar een proces dat naar mijn mening overeenkomt met 
het proces dat Kandinsky afbeeldt in het ‘Bild mit weißem Rand’.  

 

 

 

 

 

          

Gewaarworden 
Observeer, observeer, 
observeer, wordt één 

met de wereld 

Waarmaken  
Handel vlug, met 

een natuurlijk ritme 

Presencing  

Val terug en bezin -  
laat het innerlijk 

weten naar boven 
komen 
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Langs de linkerpoot van de U-curve gaat de beweging naar beneden. Daarbinnen moet de 
gebruikelijke manier van observeren veranderen, daar gaat het om ‘gewaarworden’, om diep 
luisteren, open staan voor nieuwe dingen en de greep op het bewustzijn en het vaste 
gegevene los laten. Een houding van ‘laten komen’ in plaats van ‘zoeken naar’, een houding 
van het loslaten van de wereld zoals die is, en het zien van de wereld zoals die zich 
ontvouwt. Onderaan de U gebeurt wat de auteurs verwoorden als ‘Presencing’. Daar krijgt 
iemand volgens hen via een soort innerlijke toegangspoort toegang tot een bron, een veld 
van toekomstmogelijkheden. Daar komt iemand in contact met een groter geheel, met een 
ander, omvattender deel van hemzelf en de wereld om hem heen. Daar is aldus de auteurs 
een verschuiving van zelfgevoel aanwezig: een zeer helder gevoel in je lichaam, het gonst in 
je oren en het lijkt alsof je een verscherpt bewustzijn hebt, alles om je heen lijkt af te 
remmen. Daar zie je opeens wat je nodig hebt. Het is volgens de auteurs een ervaring die 
raakt aan de kern van onze diepste identiteit, van wat we kennen en kunnen, van wat we 
willen bereiken en waarvoor we bekend willen staan. Het is een moment waarop de diepste 
eenheid kan worden ervaren en waarin de zin van ons leven ligt. In de opwaartse beweging 
langs de rechterpoot, is de bron van dat bewustzijn getransformeerd en dat eindigt in 
‘waarmaken’; dus in doen, handelen. Deze theorie suggereert een diepe houding van ‘co-
creatie tussen individu of het collectief en de grotere wereld daarbuiten. Het zelf is 
onontkoombaar met de wereld verweven. Het zelf is de toegangspoort waardoor een nieuwe 
wereld ontstaat. (ibidem, pp. 92, 93, 108). 

Tot slot 
Kandinsky wil mensen leren via het gevoel de rijkdom van de wereld om hen heen te 
ervaren en tonen hoe niet-rationele aspecten van de werkelijkheid kunnen worden benaderd. 
In de ‘gevoelservaring’ kan iets wezenlijks oplichten dat niet met het verstand benaderbaar 
is, er kan een oplossing voor iets opdoemen, er kan een waarheid verschijnen of er kan zich 
een richting aandienen voor iemands persoonlijke of spirituele ontwikkeling. Het is een 
ervaring van transcendentie. Een ervaring die zich richt op zin- en betekenisgeving, op 
bestaans- en levensoriëntatie. Hoewel Kandinsky meent dat de ‘gevoelservaring’ uiteindelijk 
de ‘oneindige ervaring’ mogelijk kan maken, gaat het hem er primair om dat de ervaring 
bestaat en mag bestaan en dat mensen haar weer leren door te maken omdat ze waarde kan 
hebben. Relevanter zijn de kennis en de inzichten die in de ervaring opdoemen, en het feit 
dat die kennis en inzichten buiten het rationele denken om ontstaan dan de diepte van de 
ervaring, de kwalificatie van de transcendentie van de ervaring.  

De kunst, zo is ook mij gebleken in New York, leert hoe de ‘linkerpoot van de U’ van Senge 
en Scharmer kan worden afgedaald: door op onbevangen wijze en vanuit het gevoel in 
dialoog te gaan met het materiële van de wereld. Ik zelf heb in mijn onderzoek geleerd dat 



 

KANDINSKY 61 
 

denken, leren, mijzelf ontwikkelen én leven niets te maken heeft met representeren van 
kennis, theorieën of denkmodellen van anderen. Denken, kennis vergaren en jezelf 
ontwikkelen verwijzen naar een proces van creatie met behulp van alle menselijke 
vermogens aan de hand van alles wat je ‘first hand’ kunt ervaren en voelen. De ervaring met 
het schilderij heeft mij nieuwe perspectieven op de wereld en op de zin van het bestaan 
gegeven. Dat het doormaken van zo’n ervaring kan gebeuren aan de hand van een 
kunstwerk is reeds gebleken, maar een kunstwerk is geen voorwaarde. Dat toont het 
volgende portret.  

 
 

4.4 Vrijheid  

Wanneer religie, wetenschap en moraal (deze laatste door de sterke hand van Nietzsche) door 
elkaar geschud worden en de uiterlijke steunpilaren dreigen in te storten, dan wendt de mens 
zijn blik af van het uiterlijke en richt hem op zichzelf. (Kandinsky, p. 36) 

Autonomie  
Kandinsky schreef Über das Geistige in der Kunst reeds met het oog op onze tijd. In de aan het 
slot van de tweede paragraaf opgenomen doelstelling lezen we dat hij het idee had dat in 
zijn toekomst – onze tijd – het zintuigelijke ervaren beslist noodzakelijk zou zijn. Deze 
profetie zou gelet op de esoterische invloed op Kandinsky kunnen worden afgedaan als 
‘New-Age- ofwel 2012-onzin’, maar ik meen dat er meer over valt te zeggen dan dat.  

In het tweede hoofdstuk beschreef ik dat zich in de loop van de twintigste eeuw een proces 
heeft afgespeeld van de losmaking van individuen uit autoritaire, levensbeschouwelijke 
kaders. God bestaat niet meer, vaste morele kaders zijn weggevallen en mensen ervaren 

 
Portret 5 Wubbo Ockels 

 
Wubbo Ockels zweefde in 1985 door de ruimte, omhuld door de spaceshuttle Challenger. Ockels 
ziet hier de aarde als een soort ruimteschip in de lege zwarte ruimte. Hij is onder de indruk van het 
perspectief, de echtheid. Hij wist dat de aarde rond is, maar normaal ben je niet doordrongen van 
die realiteit. Deze ervaring heeft hem verantwoordelijkheid, een missie gegeven. Voor hem is het 
belangrijk om de waarde van de waarneming die voorkomt uit dit perspectief over te brengen. Zo is 
hij op het spoor gekomen van het thema waarvoor hij zich tegenwoordig inzet: duurzaamheid.  
 
 
(bron: de reportage ‘Blauw bolletje in een rood universum’, uit KPMG Zout (p. 49, juli 2011) 
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steeds minder sturing van buitenaf. In een tijd waarin tradities overboord zijn gegooid, die 
zich kenmerkt door radicale twijfel en constante verandering is het volgens Anthony 
Giddens, hedendaags socioloog met een holistische benadering van het moderne 
samenleven, niet eenvoudig ons staande te houden en moeten we zelf richting geven aan 
ons leven. (Giddens, 1991). Onze hedendaagse conditie is dat we steeds meer zelf onze 
keuzes moeten maken en zelf zin aan ons bestaan moeten geven. Aan de hand van de notie 
‘vrijheid’ (een notie die in paragraaf 2.3 ook reeds werd genoemd) en aan de hand van de in 
de Humanistiek doordachte notie ‘autonomie’ zet ik hieronder uiteen dat Kandinsky zich er 
reeds bewust van was dat mensen in de toekomst geconfronteerd zouden worden met deze 
conditie en dat hij mensen reeds richtlijnen bood om met die conditie om te leren gaan.  

Het Griekse autonomía betekent letterlijk zichzelf de wet stellen (auto = ‘zelf’, nomos = ‘wet’). 
De doordenking van autonomie geschiedt vaak aan de hand van het begrip vrijheid10. De 
filosoof Isaiah Berlin (1996) onderscheidt negatieve vrijheid van positieve vrijheid. 
Negatieve vrijheid refereert aan een niet-inmenging, naar de ruimte waarbinnen iemand 
wordt overgelaten of zou moeten worden overgelaten om te doen en te zijn wat hij wil 
zonder bemoeienis van anderen. Absolute vrijheid is dan geheel vrij zijn van enige 
beperking, enig bepaald of gedetermineerd zijn. De vrijheid in negatieve zin is in de 
afgelopen eeuw van secularisatie en het ontdoen van knellende kaders en verwachtingen 
sterk toegenomen. Kandinsky verbeeldt deze negatieve vrijheid naar mijn mening reeds in 
zijn kunst. De – in zijn woorden – ‘schijnbaar toevallig op het doek geworpen vormen en 
kleuren die op hun beurt weer geen enkel verband met elkaar schijnen te hebben’ komen in 
eerste instantie chaotisch en complex over, en dat spiegelt onze tijd waarin – en daar hebben 
Kandinsky en zijn (avantgardistische) tijdgenoten, geïnspireerd door Nietzsche, zich stevig 
voor ingezet – mensen steeds minder bepaald zijn door eenduidige externe morele kaders en 
visies op hoe te leven.  

Zoals vermeld in paragraaf 2.2. kan de verworven vrijheid gepaard gaan met onzekerheid; 
het ontbreken van extern houvast kan oncomfortabel aanvoelen. Ondanks dat er in onze tijd 
groot belang aan wordt gehecht, weten veel mensen hun vrijheid nog niet goed in te vullen; 
ze zijn slecht in staat ermee om te gaan en raken ‘op drift’. Kunneman schetst de 
hedendaagse vrije mens daarom als een ‘dikke ik’, die erkenning van zijn vrijheid eist en 
respect verwacht voor zijn hoogst individuele opvattingen en verlangens. Deze mens ziet 
zich gedwongen anderen te overstemmen of opzij te duwen, teneinde ruimte te scheppen 
voor zichzelf en zijn eigen standpunten (Kunneman, 2009, p. 9). De moderne mens heeft 

                                                
10 Verantwoording: Voor de navolgende bespreking van bedoelde begrippen laat ik mij leiden door een 
gezamenlijke doordenking van het begrip autonomie van mijzelf en mijn medestudenten Iris Hartog en Jan de la 
Hayze in het kader van de collectieve afronding van het UvH-vak “Moreel beraad in de praktijk” (2010).  
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met andere woorden niet geleerd een ‘vrijheid in positieve zin’ te ontwikkelen, terwijl deze – 
in de woorden van Henk Manschot (Manschot, 1992) – ‘affirmatieve houding’ 
hoogstnoodzakelijk is.  

Positieve vrijheid omschrijft Berlin als het vermogen naar eigen mogelijkheden te handelen, 
meester te zijn over zichzelf en zelfstandig richting te geven aan het leven. Dat is een 
vrijheid die volgens Manschot helpt kritisch om te gaan met externe factoren zoals 
afhankelijkheden, verleidingen en informatie. Het is, aldus UvH-hoogleraar Joep Dohmen 
(Dohmen, 2005), een vrijheid die dialoog bevordert en de goede relatie met de mensen in de 
omgeving waarmee hij verwikkeld is. Die vrijheid verwijst naar een autonomie die iemand 
in staat stelt tot zelfverantwoordelijkheid voor basale ‘echte’ verlangens en ultieme waarden 
waardoor iemand de koers van het eigen leven wil en kan bepalen en weet te articuleren wat 
hij werkelijk belangrijk vindt. Om goed te functioneren in onze tijd moeten mensen geleerd 
hebben autonoom ofwel zelfsturend te zijn. Dat vereist in de woorden van Giddens, een 
continu ‘reflexief project van het zelf’, een voortdurend herzien van ons eigen levensverhaal in 
een context vol keuzes (1991). Ofwel een, in woorden van Joep Dohmen, doorgaand proces 
van persoonsontwikkeling, een reis naar de diepte met articulaties van ons gevoel en ons 
besef wat waardevol, hoger, meer vervullend, meer geïntegreerd is. Een oriëntatie op dat 
wat nodig is eenheid te verlenen aan ons persoonlijke leven en vooral om zin te geven aan 
dat leven (Dohmen, 2010, p. 133). 

Zoals een echte kunstenaar aldus Kandinsky betaamt hield hij de samenleving een spiegel 
voor. Hij ondervroeg vaste gegevenheden, bejegende vaste waarheden kritisch, wierp heilige 
huisjes omver en toonde de staat van de tijd. Dat deed hij in de kunst en in zijn denken. 
Kunst is volgens Kandinsky echter niet alleen kritisch en een echo van de eigen tijd. Kunst 
heeft ook het vermogen de maatschappij een richting te wijzen, is een profetische kracht, 
een doelbewuste macht die dient ter verfijning en ontwikkeling van de individuele en 
collectieve menselijke ziel. Als de profeet die de ware kunstenaar volgens Kandinsky is, 
verbeeldt hij, zo blijkt hierboven, de stand van zaken in de samenleving van de voor hem 
toekomstige generaties en mogelijke dilemma’s waarmee die generaties zich geconfronteerd 
zullen zien. Tevens geeft hij vast handvatten voor het omgaan met die dilemma’s want 
Kandinsky’s abstracte kunst illustreert naar mijn mening dat wij, mensen uit de 21e eeuw, 
niet alleen ondanks, maar vooral ook dankzij het ontbreken van richting van buitenaf, sturing 
aan ons leven kunnen geven. Kandinsky wilde mens en samenleving leren daadwerkelijk 
vrij te worden en daartoe moesten volgens hem eerst zoveel als mogelijk vaste kaders omver 
worden geworpen. Zo zou een open ruimte ontstaan voor ontwikkeling naar een diepe vorm 
van autonomie. Een ruimte zonder dwingende en knellende maatschappelijke banden die 
weliswaar geen extern houvast zou bieden en zelfs een chaos, een rizoom, een complex 
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organisch verband is. Maar niet verblind door materiële kaders en extern houvast is het juist 
eenvoudiger contact te maken met een eigen wijsheid, een innerlijke kompas of – zo kan het 
ook genoemd worden – een innerlijke noodzaak dan wanneer het oog zich richt op 
gegevenheden. Vrijheid, zo leert Kandinsky’s kunst ons, is geen dreiging of gevaar maar een 
mogelijkheid om aan de hand van het gevoel en de ervaring autonoom te worden en tot 
zelfsturing in staat te zijn in de complexiteit, het rizomatische van de werkelijkheid. 

Evenals de hiervoor besproken denkers acht Kandinsky het nodig dat mensen grondig naar 
zichzelf leren kijken: ken uzelf. Voor Kandinsky heeft een ‘reflexief project van het zelf’ 
spirituele kenmerken; het is een ontwikkeling die kan worden gezien als het proces dat ik in 
paragraaf 2.2. aan de hand van Jorna’s articulaties besprak: een ontdekkingsreis naar de 
diepte met een transcendent karakter. Aan de basis van zo’n spiritueel ‘reflexief project van 
het zelf’ plaatst Kandinsky nadrukkelijk de ‘gevoelservaring’. Die was, zo lezen we in de 
eerder opgenomen doelstelling van Kandinsky bij zijn publicatie, volgens hem in zijn 
toekomst – in onze tijd – beslist nodig om werkelijk vrij te worden.  

Door mijn ervaring met Kandinsky’s kunst heb ik – en met dat thema begon dit hoofdstuk – 
gevoeligheid een nieuwe plaats in mijn bestaan gegeven. Ik zie ‘gevoelskennis’ niet meer als 
inferieur aan rationeel denken en ik zie sensitiviteit en gevoel niet meer als lastig om te 
functioneren in onze tijd. Sensitiviteit en gevoel zijn juist hulpmiddelen om beter te 
functioneren in onze complexe tijd zonder eenduidige externe sturing maar wel vol 
materiële verleidingen en kennis die je van buitenaf overspoelen vanuit de sociale media en 
door onbeperkte toegang tot bronnen op het internet. Sensitiviteit en gevoel kunnen juist 
weerstand bieden aan de populistische opvattingen die onbescheiden ‘dikke ikken’ bij elke 
gelegenheid – op tv, twitter of op straat – etaleren. Sensitiviteit en gevoel zijn de geleiders 
naar richting, naar je eigen ideeën over hoe goed te leven en het bepalen van de positie in je 
eigen bestaan. Sensitiviteit en gevoel zijn geleiders naar vrijheid in positieve zin die in het 
materiële en abstracte van de wereld ervaren kan worden. 

Oneindige ervaring 
Kandinsky, zo besprak ik hiervoor, roept op tot: ken uzelf, sensibiliseer uzelf en leer het 
leven in al haar facetten te ervaren. Een persoonlijke spirituele ontwikkeling krijgt in het 
materiële van het leven vorm. Daarbij geldt dat blindelings onze weg in het leven en de 
wereld kunnen vinden belemmerend is voor een spirituele ontwikkeling. Eerst moet er wat 
herschikt worden in het wereld die ons omringt en de wijze waarop we de ons bekende 
wereld vanuit de ons bekende perspectieven bekijken. Alleen dan kunnen waarheid, vrijheid 
en alle prikkels in de werkelijkheid ervaren worden en kan geleerd worden de diepste 
realiteit en het leven te ervaren.  
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Dat is vaak een proces vol twijfels en gaat soms gepaard met nood. Ik merkte in mijn 
‘ontmoeting’ met Kandinsky’s kunst hoe moeilijk het kan zijn je over te geven aan een flux 
waarin zich betekenissen of een waarheid kunnen voordoen. Bij het onderzoek in het kader 
van mijn scriptie merkte ik hoeveel weerzin je kunt ervaren in de reis die ‘zelfactualisatie’ is. 
Het is een reis die traag verloopt, waarin je je steeds verder moet ontdoen van kaders die 
‘comfortzones’ lijken, maar die je gevangen houden waardoor je je reis nog niet vervolgen 
kan. Een spirituele ontwikkeling gaat over het beamen van het leven in alle facetten en dus 
zowel van de positieve als de negatieve aspecten ervan. En dan kan iemand geconfronteerd 
worden met ‘donkere nachten’. Alle vrijheid lijkt soms verdwenen en alles lijkt zwart, en dat 
is de kleur is die volgens Kandinsky’s kleurtheorie klinkt ‘als het niets zonder mogelijkheid, als 
het dode niets na het uitdoven van de zon, als een eeuwig zwijgen zonder toekomst of hoop’ 
(Kandinsky, p. 91). 

Toch kan zich ook in het diepste zwart nog leven bevinden en dat is prachtig verbeeld in de 
‘Rothko Chapel’ in Houston11 die ik in de kerstvakantie van 2012 bezocht. Toen mijn ogen 
gewend waren aan het donker in het gebouw, bleek het diepe zwart waarin Mark Rothko 
zijn doeken heeft geschilderd, transparant en verschenen kraakheldere en schitterende 
kleuren. Ook Paul de Blot weet dat in op het oog diepste zwart, licht verscholen kan zijn en 
vrijheid bestaat. In gevangenschap ondervond hij immers het volgende: “Je kunt me wel 
opsluiten, maar in mijn geest ben ik vrij!”. Het is deze ervaring van leven, van een oneindige 
vrijheid, van totale bevrijding die zelfs in de donkerste nacht blijkt te huizen, die Kandinsky 
als uiteindelijke doelstelling van zijn werk en van zijn eigen en de collectieve ontwikkeling 
voor ogen heeft.  

Wie schon oft gesagt,  
Nicht zur Beschränkung sollen wir streben,  
Sondern zur Befreiung. 
Nichts soll man verwerfen 

                                                
11 De Rothko Kapel (1964) is een project van het echtpaar Dominique Schlumberger (1908-97) en John de Menil 
(1904-73). Het idee  voor de kapel is – zo valt te lezen in de verstrekte informatiebrochure – ontstaan vanuit hun 
wens een ontmoetingsplaats tot stand te brengen waar kunst, geloof en mensenrechten in dialoog met elkaar zouden 
worden gebracht en de kapel heeft die functie nog steeds. Dominique de Menil zei bij de opening: “…This Chapel 
has roots deeper than our own involvement. It is rooted in the growing awareness that love and the search for truth 
are unifying principles. It is rooted in the growing hope that communities who worship God should find in their 
common aspiration the possibility of dialogue with one another in a spirit of respect and love” en “The Rothko 
Chapel is oriented toward the sacred and yet it imposes no traditional environment. It offers a place where a 
common orientation could be found – an orientation towards God, named or unnamed, an orientation towards the 
highest aspirations of Man and the most intimate calls of the conscience”. De kunstenaar Mark Rothko (1903-1970) 
heeft voor de kapel een suite van veertien donkere doeken geschilderd die precies volgens zijn aanwijzingen in de 
achthoekige ruimte zijn opgehangen. Over zijn werk zei De Menil: “It is a place where a great artist, turned 
towards the Absolute, had the courage to paint almost nothing – and did it masterfully…”.  
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Ohne angestrengte Versuche, Lebendes zu entdecken. 
Es ist besser, den Tod für das Leben zu halten, 
Als das Leben für den Tod. 
Wenn auch nur ein einziges Mal.  

Uit: Gegenklänge, Aquarelle und Zeichungen von Wassily Kandinsky  
(Schauberg, 1960) 
 

4.5 Afsluiting 

In dit hoofdstuk ben ik aan de hand van een eigen ervaring met Kandinsky’s kunst nagegaan 
hoe Kandinsky spiritualiteit benadert. Kandinsky heeft geen eendimensionale visie op 
spiritualiteit. Spiritualiteit refereert voor hem uiteindelijk aan alle facetten van het leven en 
gaat over een individuele en collectieve ontwikkeling naar de ontsluiting van het diepste 
leven, waarheid, de oneindige ervaring van vrijheid en de grootste spirituele groei.  

Die ‘grootste’ ervaring is volgens Kandinsky niet in een keer te bereiken. De ontwikkeling 
ernaar toe moet worden gezien als een geleidelijk proces waarin de individuele en 
collectieve groei met elkaar verweven zijn. Iedereen die zich in ‘geestelijke piramide’ 
bevindt draagt er op zijn manier aan bij. Spirituele groei gaat voor iedereen op zijn eigen 
manier en in zijn eigen tempo waarbij vooral van belang is te leren de ‘gevoelservaring’ 
steeds dieper te ondergaan. Kandinsky laat zien dat als iemand zich wil bezig houden met 
spiritualiteit het de grootste opdracht is bij de ervaring zelf te komen en te blijven.  

De ‘gevoelservaring’ helpt iemand zich een weg te banen in de ‘jungle’, de ‘organische 
werkelijkheid’ die de hedendaagse complexe wereld lijkt. Die werkelijkheid blijkt, zo meent 
Kandinsky, toch vol aanwijzingen, kennis en richting te zitten. De gevoelservaring is een 
geleider naar persoonsontwikkeling, wijsheid, zelfsturing, autonomie en leiderschap en 
daarmee is de ervaring een onmisbaar instrument van het ‘spirituele reflexieve project van 
hetzelf’. Spiritualiteit kan niet ontstaan en bestaan zonder ervaring en gevoel. In het 
volgende hoofdstuk zal ik deze benadering van spiritualiteit toepassen op organisaties. 
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5. Kandinsky in organisaties 

 
5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk concretiseer ik Kandinsky’s denken op het gebied van spiritualiteit naar de 
werkelijkheid van hedendaagse organisaties. Eerder in deze scriptie is gebleken dat het 
fenomeen ‘spiritualiteit in organisaties’ verwijst naar het in verband brengen van 
spiritualiteit met organisaties, werk, zakendoen. Ik heb geadstrueerd dat hedendaagse 
spiritualiteit een proces is van ontwikkeling, groei, verinnerlijking en bewustzijnsverdieping 
waardoor de – organische of rizomatische – realiteit beter begrepen wordt. Dat proces wordt 
geleid door de ‘first-hand’ ervaring en niet primair door de ratio of waarheidsinterpretaties, 
wegwijzers of duidingen van anderen. Kennis over hoe te leven wordt gegenereerd in het 
leven zelf, aan de hand van de leerervaringen die het leven biedt.  

Het voorgaande betekent dat als spiritualiteit aan organisaties wordt gekoppeld, dat vooral 
gedaan zal worden op basis van een persoonlijke visie op wat spiritualiteit is. Kandinsky’s 
visie op spiritualiteit concretiseren naar het niveau van organisaties betekent dat aan de 
ervaring en het gevoel nadrukkelijk waarde moet worden toegekend. In paragraaf 2.3 
beschreef ik dat de wijze waarop organisaties de laatste decennia worden benaderd en 
aangestuurd aan het verschuiven is waardoor andere organisatiebenaderingen mogelijk 
worden. Nog steeds echter is het dominante klimaat in veel hedendaagse organisaties het 
klimaat waar Kandinsky tegen ageerde: rationaliteit en materialisme hebben de overhand. 
Dat betekent dat het gebruik van de ‘gevoelservaring’ voor weinig organisaties 
vanzelfsprekend zal zijn. 

Aan – in de geest van Kandinsky en zoals door mij toegelicht in de inleiding van deze 
scriptie – de hand van drie eigen ervaringen zal hierna desalniettemin blijken dat de 
benadering van spiritualiteit door Kandinsky, mede gezien het grote belang van de 
‘gevoelservaring’ daarin, bestaansrecht verdient in het hedendaagse organisatieleven. Ik 
bespreek een situatie bij mijn laatste werkgever Randstad, een situatie bij de KNB, de 
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie waar ik stage liep en een situatie bij Riksja-travel, 
waar ik onlangs op een ‘hei-dag’ te gast was. Via deze verhalen verbind ik enkele van 
Kandinsky’s inzichten op het gebied van spiritualiteit aan wat in de loop van deze scriptie is 
besproken over ‘spiritualiteit in organisaties’. Verder illustreren de verhalen dat de 
‘gevoelservaring’ naast rationele aansturings-, besluitvormings- en leerprocessen ook 
bestaansrecht heeft in hedendaagse organisaties.  
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Het verhaal over Randstad zal tonen dat het waardevol is ruimte te creëren voor het 
irrationele, de ervaring en het gevoel en te onderzoeken of processen, procedures en 
werkwijzen niet te dwingend zijn. Het verhaal over de KNB laat zien dat in de fysieke 
kenmerken van organisatiefenomenen zoveel te ‘lezen’ valt over wat onderhuids in 
organisaties speelt, dat het een gemis kan zijn de kwalitatieve data die in de 
‘gevoelservaring’ kunnen opdoemen niet te gebruiken. De gevoelservaring helpt om meer in 
contact te staan met wat zich om ons heen voltrekt, met creatieve en zingevende bronnen, 
met anticiperend vermogen en met bronnen waaruit geleerd, ontwikkeld en kennis vergaard 
kan worden. Het verhaal over Riksja stipt het onderwerp organisatieontwikkeling aan en 
bespreekt hoe een dialogisch leerproces waarvoor Kandinsky mensen gevoelig wil maken – 
en dat relevant is voor organisatieontwikkeling – ontstaat in het materiële en het abstracte 
van de organisatorische werkelijkheid. Tot slot zal ik dit hoofdstuk afsluiten met enkele 
aanwijzingen voor de vormgeving van Kandinsky’s denken over spiritualiteit binnen 
organisaties. Daarbij neemt de ‘gevoelservaring’ een prominente plaats in. 
 

5.2 Randstad 

In de ervaring die ik nu bespreek blijkt dat de ‘gevoelservaring’ mij al voor ik met mijn 
huidige studie begon, heeft doen beseffen hoe – in het tweede hoofdstuk besproken – 
‘managerialistische’ aspecten van organisaties schadelijk kunnen zijn voor menselijk en 
succesvol organiseren. Ik merkte dat door fragmentatie en door te veel regulering datgene 
dat zich aan het directe zicht onttrekt, onbenaderbaar is.  

Ervaring 
De ervaring gaat terug naar de tijd dat ik nog als bedrijfsjurist op het hoofdkantoor van 
uitzendconcern Randstad werkte. Naar een moment dat ik met de kennis van nu ‘presencing’ 
zou noemen. In deze functie droeg ik vanuit mijn discipline bij aan de wereld van 
‘accountmanagement’ en ‘procurement’ (inkoop). Ik legde dienstverleningsrelaties en 
samenwerkingsverbanden vast in overeenkomsten. Het door zaken zoals de ‘Code 
Tabaksblat’ en de ‘Sarbanes Oxley Act’ (SOx)12 diepgaand beïnvloedde juridische systeem 

                                                
12 De Sarbanes Oxley Act (SOx) is in het begin van deze eeuw ontstaan naar aanleiding van enkele schandalen in het 
Amerikaanse bedrijfsleven, waaronder met name de Enron-affaire (2001), waar ook accountantsorganisatie Arthur 
Andersen in de val is meegesleept. Om het vertrouwen in de financiële controle te herstellen is middels SOx de 
interne en externe controle op bedrijven met een beursnotering in Amerika opgevoerd. Doel van de wet is fraude te 
voorkomen en onbehoorlijk ondernemingsbestuur sneller strafrechtelijk te kunnen sanctioneren. De Code 
Tabaksblat is de “Corporate Governance Code” voor bedrijven met een Nederlandse beursnotering. De code werkt 
op basis van het principe ‘pas toe of leg uit’; als de coderegels niet worden gevolgd moet worden toegelicht waarom 
niet. 
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maakte dat zo veel mogelijk aansprakelijkheden moesten worden uitgesloten. Bestuurders 
zijn om begrijpelijke redenen vaak bang persoonlijk aansprakelijk te worden gehouden voor 
de risico’s die de onderneming waaraan ze leiding geven neemt. Die situatie levert 
omvangrijke aansprakelijkheids- en vrijwaringsclausules op. En omdat accountmanagers en 
inkoopafdelingen van klanten gefascineerd lijken door ‘SLA’s’ (Service Level Agreements), 
‘KPI’s’ (Key Performance Indicators) en ‘CSF’s’ (Critical Success Factors) en daarmee 
gepaard gaande bonus-malusregelingen, verlieten geregeld documenten van (enkele) 
honderd(en) pagina’s mijn bureau. Zo trachtten we met zijn allen een uitermate complexe 
werkelijkheid in een document te vatten. Dat bevatte uiteindelijk slechts een 
ééndimensionale schijnrealiteit, waarin het niet uitkomen van verwachtingen over die 
bepaalde realiteit kon worden gesanctioneerd, ongeacht welke andere realiteit werkelijkheid 
werd.  

Niet of hooguit marginaal kwam verder tot zijn recht dat het bij uitzendkrachten, ‘deta’s’, 
flex-schillen, leveringsverplichtingen en verzuimpercentages om mensen gaat, met menselijke 
behoeftes. In juridisch correct weergegeven afspraken over ‘business’ en zaken doen is maar 
weinig ruimte voor het leven van mensen zelf. Over behoeftes van mensen aan vakantie, 
opleiding, financiële zekerheid bij ziekte valt nog wel iets te construeren. Behoeftes als 
vrijheid, persoonlijke ontwikkeling en oprechte waardering en respect vallen echter buiten 
het juridische discours en zijn niet in KPI’s of SLA’s te vangen. Ze bleven buiten het 
contract en vaak ook buiten de belevingswereld van de contractpartijen. Bovendien is de 
macht van wet- en regelgeving beperkt. Naast dat die vaak resulteert in gekunstelde, 
complexe en omvangrijke contractuele bepalingen in het dagelijkse contractenwerk, hebben 
regels maar beperkte invloed op de menselijke factor die komt kijken bij de kwaliteit van het 
werk, ethisch gedrag, goed leiderschap en succesvol ondernemen. Van dat laatste getuigt 
ook de recente geschiedenis. Fraude en misstanden in ondernemingsbesturen zijn aan de 
orde van de dag, of het nu gaat om Ahold, of recenter financiële instellingen zoals DSB, 
scholen, woningbouwcorporaties of lokale of landelijke overheidsorganisaties.  

In de ervaring waar ik nu over schrijf besefte ik dat ik geen affiniteit meer had met de wereld 
waaraan ik mijn professionele bijdrage leverde. Weliswaar vond ik Randstad een mooie en 
boeiende werkgever met een interessante rol in de maatschappij en op zich was ik ook nog 
niet uitgekeken op mijn functie. Dat er voor mij iets essentieels miste maakten op enig 
moment de stapels dossiers mij duidelijk die ik na een lunchwandeling op mijn bureau 
aantrof. Het was een zonnige dag in juni en ik had net een rondje om een grijs gebouw op 
het bedrijventerrein gelopen. Ik kwam terug in mijn kamer op de negende verdieping van 
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ons eigen grijze gebouw met lange gestucte gangen en donkergrijze natuurstenen vloeren. 
Het gebouw moest volgens Frits Goldschmeding, de oprichter van Randstad, kwaliteit 
uitstralen, de mensen zelf zouden de kleur aanbrengen. Het was echter ook een gebouw 
waar de vensterbanken schuin afliepen zodat daarop geen persoonlijke prullaria of foto’s 
konden worden geplaatst. En het was een gebouw waarin fotokunst hing met titels zoals 
‘Lunchpauze’, ‘Working Class Heroine’, ‘Laborante’ en ‘At Work’13. Allemaal foto’s van – 
zo percipieerde ik ze althans – levenloze mensen op levenloze werkplekken.  

Ik was net onbevangen mijn kamer binnengekomen en de zon bescheen de stapel dossiers. 
Opeens doemde mij  – en ik keer aan de hand van de woorden van Hans Alma en Ruud 
Kaulingfreks terug naar het thema ‘gevoelservaring’ – essentiële informatie, een waarheid, 
de zin van iets op (Alma, Kaulingfreks, p. 4). Die waarheid was dat het juridische systeem 
bestaat en ook ergens goed voor is. De basisdoelstelling van het recht is het realiseren van 
rechtvaardigheid door het opheffen van juridische ongelijkheid en het creëren van 
rechtszekerheid, en onze maatschappij zoals die zich in de loop der tijd heeft gevormd kan 
het niet doen zonder regels. Weliswaar, en die mening hebben veel juristen ook, is onze 
wereld inmiddels ‘over-gejuridificeerd’ en zou niet alleen in woorden maar ook in daden 
onderkend moeten worden dat het naleven van regels niet kan worden gerealiseerd met 
behulp van nog meer regels, maar dat besef was op dat moment voor mij persoonlijk niet 
het meest wezenlijke van deze ervaring. De ‘terbeschikking stelling van uitzendkrachten’ 
heeft nu eenmaal verbintenisrechtelijke en arbeidsrechtelijke consequenties. Juridische 
constructies zoals eigendom, het leveren van diensten, arbeid of arbeidsongevallen gaan 
gepaard met wanprestatie of een onrechtmatige daad en dus met aansprakelijkheden. In 
onze gejuridificeerde tijdgeest waarin bedrijven bovendien beursnoteringen over de hele 
wereld hebben heb je te maken met verschillende jurisdicties. En iemand moet het werk 
doen dat daaraan verbonden is.  

In – gebruik makend van de woorden van Alma en Kaulingfreks – díe specifieke ervaring 
van dát specifieke moment werd mij echter duidelijk dat ik dat werk niet meer zou doen, 
althans, niet op de manier zoals ik tot dusverre deed. De structuren en denkpatronen waarin 
ik als jurist opereerde waren mij gaan klemmen. De juridische werkelijkheid is slechts een 
klein deel van de werkelijkheid en ik realiseerde me dat ik in mijn professionele leven niet 
meer zo fragmentarisch wilde functioneren. Door daarin alleen uit te gaan van de juridische 
interpretatie van de wereld zou ik een deel van mijn leven dat ik moest leven niet leven en een 
                                                

13 Zie bijvoorbeeld: http://www.vbcn.nl/leden/Randstad/kort.php 
Daar zijn foto’s te vinden uit de collectie van Randstad van onder meer Miloushka Bokma, ‘Lunchpauze’ (2000). 
Erwin Olaf, ‘Working Class Heroine’ (1988). Céline van Balen ‘Laborante, CLB Amsterdam (1998). Anuschka 
Blommers ‘Businessman’, (1998). Inez van Lamsweerde ‘At Work’ (1991) 
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deel van de werkelijkheid dat ik moest kennen niet kennen. Er zijn andere perspectieven 
mogelijk op de wereld en die wilde ik gaan verkennen. Opeens zag ik dat ik een deel van 
mijn leven niet volop zou leven als ik in deze functie en bij dit bedrijf zou blijven werken. Ik 
wilde gaan leven in een andere – voor mij vrijere – wereld, waarin de mens en het 
menselijke leven het uitgangspunt zouden zijn. Het was dat moment waarop en die ervaring 
waardoor ik ook wist dat ik Humanistiek – een studie waar ik enkele jaren daarvoor ooit 
eens bij toeval van gehoord had – zou gaan studeren en de juristerij zoals ik die tot dat 
moment praktiseerde achter mij zou laten. Een studiejaar later begon ik met de pre-master. 

Inzichten  
Dat de ervaring voor mijn persoonlijke ontwikkeling belangrijk was is evident: ik merkte dat 
ik mijzelf niet verder zou kunnen ontwikkelen en dat ik de keuze moest maken een andere 
weg in te slaan. Ook voor onderhavig onderzoek was deze ervaring relevant. Ten eerste 
illustreert hij dat ‘presencing’, de ‘gevoelservaring’ overal kan gebeuren, ook in het 
hedendaagse westerse professionele bestaan en door iemand die (nog) niet bekend is met het 
fenomeen. Vooral ligt het belang echter in mijn besef dat waar zaken worden gedaan, 
plannen worden uitgevoerd of activiteiten worden georganiseerd, de logica, de rationaliteit 
en de doel- en oplossingsgerichtheid van de – in woorden van de eerder genoemde 
Habermas, Kunneman dan wel Wierdsma – systeemwereld zich opdringt. Nu zijn verstand 
en vorm om evidente redenen nodig in onze wereld. De vredelievendheid en het altruïsme 
van mensen in groepen moet niet worden overschat. Als mensen dicht op elkaar leven en 
werken maken heldere afspraken, goed overleg, vaste werkwijzen, richtlijnen en theorieën 
de samenleving of werkgemeenschap substantieel aangenamer, eerlijker, wijzer en wellicht 
veiliger en rechtvaardiger. Als echter de vorm van organisaties de overhand neemt en als 
vorm niet (meer) verbonden is met een innerlijke noodzaak verdringt – en dat is waar 
Kandinsky ook bewust van wil maken – de vorm het zicht op het innerlijk. Het verstand 
komt op scherp te staan en de kracht van de sensitiviteit en zintuigen wordt genegeerd. De 
ratio is niet geschikt voor een interactie met het ondenkbare, het ongewisse, het ongrijpbare, 
het ‘geestelijke’, het ‘spirituele’, of zo je wil het mystieke. Met het verstand zijn mensen niet 
in staat bij hun innerlijke kompas te komen en hebben ze geen ‘feeling’ met wat een 
organisatie meer is dan het uiterlijk zichtbare.  

Ik heb ondervonden dat teveel vorm blind maakt voor het feit dat een organisatie 
complexer, dynamischer en organischer is dan slechts de vorm waarin ze door mensen is 
gegoten, dat organisaties samenwerkingsverbanden zijn van mensen en dat daarin talrijke 
systeemwerelden in constante interactie staan met talrijke leefwerelden. Leefwerelden die 
menselijke behoeftes en eigen waarden en waarheden herbergen die in interactie staan met 
de waarden en waarheden van het systeem. Ik zag, mede door de foto’s in het gebouw, hoe 



 

KANDINSKY 72 
 

levenloos werkplekken kunnen zijn en hoe levenloos werk mensen kan maken. Ik ervoer 
hoe regelgeving nog meer regelgeving nodig lijkt te maken, maar dat nog meer regels niet 
meer zekerheid geeft. Veel gecreëerde zekerheden blijken slechts schijnzekerheden te zijn en 
in plaats van kracht regeren niet zelden angst en macht.  

Kandinsky nu leert ook dat te ver doorgevoerde regulering en te dwingende werkprocessen 
een stroom, een flux, het leven blokkeren. Dat is kwalijk voor organisaties die, zo is mijn 
ervaring, gebaat zijn bij flexibiliteit, creativiteit en openheid van geest. Ondernemen is 
anticiperen op en het herkennen van kansen en risico’s, het uitzetten van strategieën en het 
inspelen op externe en interne veranderingen in een maatschappij die steeds 
onoverzichtelijker wordt en waarin steeds minder handvatten voorhanden zijn. Daarvoor is 
vindingrijkheid nodig en een zeker voorspellend vermogen. Die worden geleid door gevoel 
en de intuïtie; door de ‘gevoelservaring’, niet door het verstand. Ondernemen is ook zin 
hebben in je werk, geloven in wat je doet, weten waarom je het doet en vanuit die zekerheid 
gáán voor het succes van de organisatie. Daarvoor is collegialiteit nodig, een gevoel van 
verbondenheid, een ervaring van gemeenschap, en ook dat is waar het gevoel naar leidt. En 
het is mijn gevoel, verbeelding en ervaring die mij naar deze – doorleefde – inzichten heeft 
geleid. 

Deze paragraaf leert dat teveel vorm inhoud kan vervormen of blokkeren. Daarom is het 
zinvol als organisaties kritisch bij zichzelf te rade gaan hoe het zit met hun werkprocessen, 
hun regels, codes en marketinguitingen. Zijn medewerkers voldoende in staat zich vrij te 
voelen om te doen dat gedaan moet worden? Kan ervaren worden wat ervaren moet 
worden? En komt tot uiting wat tot uiting moet komen? Is een organisatie in staat tot de 
zelfsturing die nodig is in het huidige, vaak internationale speelveld vol keuzes, kansen, 
risico’s en media?  
 

5.3 KNB 

 
In de vorige paragraaf bleek dat het uiterlijk zichtbare van organisaties het onzichtbare 
onzichtbaar kan houden en ongewisse en irrationele – maar vaak ook nodige – processen 
blokkeren kan. De gevoelservaring kan, zo bleek, een aanvulling, en ook een tegenwicht 
vormen voor rationaliteit, te veel sturing en te dwingende processen. In deze paragraaf 
illustreer ik aan de hand van een ervaring tijdens de voor mijn studie verplichte stage bij het 
Bureau van de KNB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, hoe de gevoelservaring 
in een organisatiecontext een geleider kan zijn naar wat zich nog niet materieel 
gemanifesteerd heeft, maar zich in de toekomst wel kan voordoen. Hierdoor wordt 
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zichtbaar hoe waardevol de ‘gevoelservaring’ kan zijn bij organisatieadvies, analyse en 
(interim-) management en leiderschap.  

Mijn ervaring 
Halverwege mijn stageperiode ontstond een vertrouwenscrisis tussen leden en bestuur. De 
leden hebben toen het bestuur vervangen en het ondersteunende Bureau is onder stevige 
kritiek komen te liggen. Het zou teveel macht naar zich toetrekken, teveel zijn eigen gang 
gaan en niet goed communiceren naar de leden toe.  

Kijkend naar de fysieke omgeving van het Bureau, dus het kantoorpand, valt het volgende 
op. De entreehal bevindt zich achter twee glazen deuren: een draaideur en daarna een 
schuifdeur die na aanbellen open gaat. Je arriveert in de centrale entreehal die met 
marmeren vloeren en kale muren een zakelijke indruk maakt. Achter de balie is het gezicht 
van de receptioniste net zichtbaar. Op deze hal komen verschillende deuren uit. Die naar de 
werkkamers op de begane grond is ondoorzichtig, voor het openen ervan moet je 
beschikken over een pas. De lifthal is door het draadglas van de dubbele deur wel 
doorzichtig. Daar tref je twee metalen liftdeuren en een dichte ondoorzichtige deur naar het 
trappenhuis, met daarnaast een venster met draadglas. Ik werkte op de eerste verdieping en 
moest, nadat ik de trap genomen had weer een ondoorzichtige deur door die toegang 
verschaft tot de lifthal. Hier ga je door een glazen deur naar een ruimte met links de 
bibliotheek en rechts een ondoorzichtige deur naar de werkvloer van de eerste verdieping. 
De werkkamers zijn toegankelijk via de kamerdeur en een vernauwde doorgang tussen 
muur en kast. Het bureau is vanaf de gang bij sommige kamers wel, en in andere niet 
zichtbaar. Voor de werknemers op de derde verdieping (de tweede verdieping wordt door 
een andere organisatie bezet) geldt een vergelijkbaar traject minus een deur, want die 
werknemers zullen sneller de lift nemen en slaan twee deuren over.  

De vertrouwenscrisis en de kritiek op het Bureau bracht ik gevoelsmatig direct in verbinding 
met het gebouw. Ik merkte bijvoorbeeld in het begin van de stageperiode, als ik het gebouw 
binnenkwam dat ik me van de buitenwereld afgesloten voelde raken. Er was iets 
beklemmends, iets eenzaams. Ik had het een beetje benauwd, ik kreeg een afgesloten gevoel 
op de borst. Dit had er volgens mij te mee maken te maken dat ik daadwerkelijk de 
buitenwereld achter me liet. Ik leek de fysieke afgrenzingen door deuren en verdiepingen te 
ervaren. En ook met de medewerkers van de KNB was weinig fysiek contact, want dat werd 
bemoeilijkt door deuren en verdiepingen. Later, eenmaal gewend aan het gebouw, had het 
wel iets aangenaams, zo rustig en veilig in de boeken en achter de computer.Toen begon ik 
afspraken te ervaren als een verstoring van het rustige evenwicht. In de korte tijd bij de KNB 
heb ik mij aangepast aan de fysieke omgeving.  
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Inzichten  
Deze ervaring geldt voor mij als illustratie van het gegeven dat de zintuigen vooruit kunnen 
lopen op het verstand. Hoe subjectief gevoel en ervaring ook is, als werken achter veel 
deuren iets met mij doet kan dat ook gelden voor anderen. Mensen maken een organisatie, 
zij produceren de waarden en dragen die mee in hun werk. Zij dragen de cultuur van een 
organisatie in zich en dragen die bewust en onbewust over op nieuwe generaties. De 
medewerkers van de KNB betreden elke dag het gebouw dat ze – al dan niet bewust – 
afschermt van de buitenwereld, de leden, hun collega’s. Dat kan doorgewerkt hebben in de 
werkhouding en de bejegening van en communicatie met KNB-leden en buitenwereld.  

Natuurlijk zijn tegenwerpingen mogelijk: het is toch toevallig dat de KNB in dit gebouw zit, 
ze huren het. Of: heel veel organisaties hebben wegens brandveiligheid veel tussendeuren; 
waarin zijn die anders dan de KNB? Of: de cultuur van de KNB gaat veel verder terug dan 
de vijftien jaar dat we hier nu zitten, die is heus niet door dit gebouw ontstaan. En dat klopt, 
dat kunnen ook juiste visies zijn, maar Kandinsky zal dan verwijzen naar zijn idee dat ‘elk 
kunstwerk kind is van zijn tijd en vaak de moeder van onze gevoelens’ (Kandinsky, p. 13). 
Alles staat op een onbewust niveau – dat van de geestelijke atmosfeer – in een organiek 
verband met elkaar. Uitingsvormen van organisaties, zoals gebouwen, tonen wat onbewust 
gaande is en omgekeerd beïnvloedt materialiteit onbewuste processen. Cultuur beïnvloedt 
dus vorm en vorm beïnvloedt cultuur en daarom kunnen de fysieke omgeving en de 
culturele artefacten tonen wat onderhuids sluimert. Gebruik dus wat ervaren wordt in het 
materiële en abstracte, en reflecteer er zorgvuldig op. Geef wat ervaren wordt de betekenis 
die gerechtvaardigd is, dus niet teveel maar vooral ook niet te weinig. 

Dat het zinvol is gebruik te maken van onbewuste beïnvloeding van mensen via de 
zintuigelijke ervaring wordt in het bedrijfsleven al langer onderkend, zoals in de wereld van 
reclame en marketing. Daarom verspreiden bijvoorbeeld hippe koffiegelegenheden bij de 
ingang artificiële koffiearoma om klandizie naar binnen te trekken. Een ander voorbeeld is 
mijn sportschool waar een deel van de ontvangstbalie zover verlaagd is dat het hele 
bovenlichaam van de receptioniste nu zichtbaar is. Voor een meer gastvrije uitstraling is mij 
verteld. Minder bekend is wat ik in deze paragraaf illustreer, waar ik in paragraaf 2.3 reeds 
naar verwees en wat de ‘esthetische benadering van organisaties’ wordt genoemd. Dat is een 
visie op organiseren die zich onder meer richt op wat niet-representeerbaar is, op dat wat 
niet via rationele methodes kan worden begrepen en op wat zich materieel wellicht later of 
zelfs nooit manifesteren zal. Door – indachtig Kandinsky – in ‘dialoog’ te gaan met het 
materiële en abstracte van de organisatie – dus met organisatiefenomenen zoals de wijze 
waarop de telefoon wordt opgenomen, het gebouw, het wagenpark, het eten in het 
bedrijfsrestaurant, de inrichting van de kamers of de kunst aan de muur – kan zichtbaar 
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worden wat voor het oog (nog) niet zichtbaar is. Dat helpt meer en sneller begrip te krijgen 
van een situatie om adequater in te spelen op wat zich kan aandienen, zoals sluimerende 
gevoelens van onvrede, een mogelijk op handen zijnde crisis. Het is naar mijn mening 
evident dat de zintuigelijke ervaring van waarde kan zijn voor organisatieadvies, analyse en 
aansturing en dat die rationele en logische benaderingen kan aanvullen.  
 

5.4 Riksja 

 
Portret 6, Riksja 

 
Riksja maakt er serieus werk van het anders te doen. De tien jaar oude reisorganisatie ziet zichzelf 
en zijn medewerkers als reizigers die voor reizigers werken. Riksja plaatst het waarom van zijn 
bestaan rond de notie ‘de reis die je dichter bij je bestemming brengt’. Niet alleen de klanten, de 
werknemers en de organisatie zelf zijn op weg naar hun bestemming. Het is Riksja’s overtuiging dat 
de gemeenschappen waar het bedrijf zijn klanten naar toe brengt zich ook ontwikkelen. Die kunnen 
daarbij soms een zetje in de rug gebruiken. Integraal onderdeel van het business model is 
‘betekenisgeving’ en onder die noemer worden projecten geïnitieerd en ondersteund waardoor 
lokale bevolking gefaciliteerd wordt in hun ontwikkeling. Te denken valt aan financiële 
ondersteuning voor de bouw van watervoorzieningen, scholen en toeristische faciliteiten. In het 
kerstpakket van 2012 bevindt zich een tegoedbon waarmee medewerkers een microkrediet kunnen 
verstrekken aan iemand elders in de wereld.    
 
Hoewel werkzaam via het internet probeert Riksja altijd persoonlijk contact met zijn klanten te 
hebben want echte ervaring en echt contact staat centraal in de bedrijfsvoering. Riksja wil zijn 
klanten een ‘echte ontmoeting’ bezorgen, waardoor een ‘klein kerfje in diens ziel’ ontstaat. Riksja is 
een organisatie die bewust probeert niet meer te sturen dan nodig. Het bedrijf stelt de eigen 
verantwoordelijkheid en pro-activiteit van medewerkers boven procedures. Het werkt vanuit 
vertrouwen en elkaar wat gunnen, en waar mogelijk niet vanuit ingewikkelde contracten.  
 
Riksja biedt medewerkers de gelegenheid zichzelf te ontwikkelen, dichter bij hun bestemming te 
komen. Hiervoor ontwikkelt Riksja trainingen voor alle medewerkers en ook de leiding doet 
daaraan mee. Riksja neemt zijn eigen ‘reflexief project van het zelf’ serieus en dat uit zich in een 
collectieve bezinning op vragen zoals: Wat is het waarom van Riksja? Wat is Riksja’s identiteit. 
Wat zijn centrale waarden en kwaliteiten? En vooral: komen die waarden en kwaliteiten zoals 
vertrouwen, verrijking, echt en jezelf zijn en grenzen opheffen in de praktijk wel tot uiting? Is het 
waarom en het waardenkader van Riksja wel in overeenstemming met alles wat Riksja doet? Past 
de vorm waarin Riksja werkt bij de identiteit?  
 
Dit portret is korte weergave van enkele gesprekken die ik met bestuurder en eigenaar Wilkin Kroon heb gehad 
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Mijn ervaring bij Riksja 
Toen ik op uitnodiging van een van de eigenaren bij de jaarlijkse ‘hei-dag’ van Riksja op de 
wat informele locatie in het centrum van Leiden arriveerde, voelde het alsof ik een feestje 
binnenkwam. Mensen sloten mij – een onbekende gast – direct in hun gelederen en mij 
overviel een gevoel van veiligheid en verbinding, en ook van vrijheid en openheid. Die 
gevoelens werden later die dag bekrachtigd toen een jonge medewerkster ten overstaan van 
haar – bijna honderd – collega’s, bereid was uiteen te zetten wat ze zojuist in een subgroepje 
had besproken.  

Eerder die dag had een van de eigenaren (in Riksja’s woorden: iemand uit het zogeheten 
‘bronteam’), een presentatie gehouden. Hij was begonnen met een korte mindfulness-
meditatie en vervolgens had hij met zijn collega’s gedeeld dat hij presenteren ‘best eng’ 
vindt. Dat kwam gelet op zijn lichaamshouding geloofwaardig over en het leek of de 
verstandhouding met de zaal zich verdiepte. In de presentatie reflecteerde hij aan de hand 
van filmpjes en ander visueel en verbeeldend materiaal, waaronder een overzicht van 
eerdere in samenwerking met de collega’s tot stand gekomen centrale waarden, op de 
identiteit van Riksja. Hij benadrukte ook het belang van individuele ontwikkeling en 
verbond die aan de centrale missie van Riksja: ‘de reis die je dichter bij je bestemming 
brengt’; maar worden wie je bent betekent in zijn ogen niet zijn wie je nog niet bent. 

Nadat de medewerkers groepsgewijs hadden gereflecteerd op hoe centrale waarden van 
Riksja in het dagelijkse werk een rol spelen kwam de bewuste medewerkster aan het woord. 
Ze vertelde over een periode van grote werkdruk, waarin ze veel stress had ervaren en die 
haar werkgever naar haar mening niet goed had opgevangen. Hoewel de ervaring haar, zo 
zette ze uiteen, heeft laten groeien en hoewel ze nu veel vertrouwen ervaart van haar 
werkgever waren in die bewuste tijd geen van de Riksja-waarden tot uitdrukking gekomen 
in de wijze waarop haar werkgever haar had begeleid. Bovendien, zo vervolgde ze kritisch, 
als het erop aankomt laat je eigen waarden altijd prevaleren boven die van je werkgever. 
Bezig zijn met overleven op het werk betekende voor haar vooral extra zorg voor zichzelf en 
proberen haar privéleven niet te zeer in het gedrang te laten komen. Bewust Riksja-waarden 
uitdragen in haar werk was niet aan de orde.  

Weliswaar is de werkgever in de ogen van de zo juist bedoelde medewerkster tekort 
geschoten en koos de medewerker primair voor haar eigen belang; niets menselijks is ook 
deze organisatie vreemd. In deze organisatie echter, zo ervoer ik, zijn mensen geïnteresseerd 
in elkaar, ze stellen zich bescheiden op, doen soms even een stap terug om de ruimte om 
zich heen niet bezetten. Ze nemen tijd, hebben geduld en willen van elkaar leren. Bijzonder 
vond ik dat deze medewerkster volledig zichzelf was toen ze ‘en groupe’, een beetje nerveus 
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maar toch rustig een moeilijke tijd in haar werk met haar collega’s deelde. Ze was bereid 
naar zichzelf te kijken, naar hoe ze zich gevoeld had en na te gaan wat ze had geleerd van 
deze periode. Ze voelde zich vrij haar werkgever te wijzen op diens omissies. De collega’s, 
waaronder de eigenaren, luisterden aandachtig en stonden open voor wat er gebeurde. De 
betreffende medewerkster durfde de ruimte te gebruiken om te leren van haar ervaring en 
haar leerproces met anderen te delen. Jezelf zo openstellen kan kwetsbaar voelen en daarom 
is vertrouwen en een gevoel van veiligheid nodig. Tegelijk is vrijheid essentieel, iedereen 
maakt zijn eigen groeiproces op zijn eigen wijze en op zijn eigen manier door. Bij Riksja 
wordt er werk van gemaakt mensen te laten groeien en daardoor kan de organisatie als 
collectief, in co-creatie blijvend onderweg zijn naar haar eigen bestemming. Dat was wat mij 
na afloop van het verhaal te binnen schoot toen het applaus klonk. 

Inzichten  
Kandinsky beoogde met Über das Geistige in der Kunst geestelijke groei van mens en 
samenleving te stimuleren. Evenals – zoals toegelicht in paragraaf 2.3 – De Blot, meent 
Kandinsky dat individuele spirituele ontwikkeling onlosmakelijk verbonden is met 
collectieve geestelijke groei. Mens en organisatie moeten – als ze zich (willen) begeven in 
een proces van spirituele ontwikkeling – een continu ‘reflexief project van hetzelf’ 
doormaken, ze moeten zichzelf leren kennen van zowel buiten als van binnen; ze moeten 
actief hun ‘innerlijk materiaal beproeven’. Ook organisaties moeten zich dus – en dat is in 
lijn met wat ik in paragraaf 2.3 schreef over De Blot – bezinnen op de rol die zij in de wereld 
innemen, waarom zij er toe doen en wat de zin van hun bestaan is. Wat is hun diepe wezen, 
wat zijn centrale waarden en durven ze en lukt het ze vanuit het innerlijk te leven? Hoe 
doen ze dat? Is de vorm waarin een organisatie is gegoten een uiting van het innerlijk, of 
blokkeert of vertekent de vorm het innerlijk? Omdat individuele spiritualiteit in interactie 
staat met collectieve spiritualiteit moeten organisaties zich ook om de spirituele 
ontwikkeling van hun medewerkers bekommeren. 

Over het voorgaande gaat mijn ervaring bij Riksja. De paragraaf over Randstad sloot ik af 
met het idee dat het zinvol is voor organisaties om na te gaan of processen, werkwijzen en 
procedures niet te beklemmend zijn om succesvol te ondernemen en goed leiding te geven 
aan een organisatie. In de paragraaf over de KNB bleek hoe met ervaring en gevoel uit het 
bestaande organisatorische blikveld meer kennis wordt gehaald dan wanneer dat alleen met 
het gezonde verstand wordt benaderd. De ervaring bij Riksja tot slot gaat over individuele 
ontwikkeling in en collectieve ontwikkeling van het bedrijf en over ruimte voor de hiermee 
verbonden (collectieve) leerprocessen. Hiermee ben ik ook aangekomen bij de kern van 
Kandinsky’s benadering van spiritualiteit. In de loop van mijn onderzoek bleek dat een 
‘reflexief project van het zelf’, volgens hem niet louter cerebraal plaats vindt. Weliswaar zijn 
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de meeste organisaties rondom materiële en positieve waarden georganiseerd en zullen 
rationele en analytische methodes vaak nog steeds het makkelijkst geaccepteerd worden. 
Uitleggen, identificeren en categoriseren zijn echter niet toereikend en Kandinsky geeft 
daarom het ‘ervaren in het materiële en abstracte van de wereld’ een prominente plaats in 
het ‘reflexieve project van hetzelf’ en de kunsten hebben daarbij volgens hem een belangrijke 
rol.  

De kunst leert de ‘gevoelservaring’ door te maken en ondersteunt het ‘reflexieve project van 
hetzelf’. Kunsten spreken hun eigen taal, ze appelleren aan het gevoel maar laten tegelijk 
vrij in de wijze waarop iemand zich daadwerkelijk tot een kunstwerk verhoudt en wat 
daarin gezien en ervaren wordt. De kunsten sensibiliseren, zijn kritisch en vormen een 
tegenwicht tegen rationele processen. De kunsten laten vrij alleen die inzichten te vergaren 
die er voor iemand op dat moment toe doen voor diens ontwikkeling en voor hoe diegene in 
het leven moet of wil staan. Kunsten hebben daarmee als eigenschap dat in een ontmoeting 
ermee, in Inti Hernandez woorden, een ‘encounterplace’ kan ontstaan. Een ontmoetingsplaats 
die in het teken staat van dialogische leer- en ontwikkelingsprocessen en kennisacquisitie en 
met als kenmerk dat relevante maar niet voor het traditionele denken vatbare aspecten van 
de werkelijkheid ervaren kunnen worden. 

Een encounterplace met dezelfde kenmerken, kan ook ontstaan zonder de kunst. Dat bleek 
reeds uit eerder beschreven ervaringen van Kandinsky, Wubbo Ockels en mijzelf bij 
Randstad. Mijn ervaring bij Riksja nu, illustreert dat in een professionele setting een groep 
collega’s ook een encounterplace kan vormen, een – wat ik in paragraaf 4.3 aan de hand van 
Buber noemde – ‘gemeenschap waarin gemeenschap kan plaats vinden’, waarin een 
houding bestaat van op-elkaar-toe gericht zijn. Kennelijk heersen binnen dit bedrijf 
voldoende vrijheid, openheid en ruimte maar ook voldoende verbinding, vertrouwen en 
zelfsturing om zo’n gemeenschap te laten ontstaan. Kennelijk bestaat hier een cultuur 
waarin medewerkers en groupe en aan de hand van een eigen ervaring uit het professionele 
leven, een eigen en gezamenlijke reis durven aan te gaan die dichter bij de bestemming 
brengt, een proces van leren op diepe niveaus waarvoor Senge en Scharmer de aandacht 
vragen met hun ‘theory U’. Bovendien voldoet Riksja – zo’n vermoeden heb ik op basis van 
wat ik in het bedrijf ervaren heb – aan een ander wezenskenmerk van Kandinsky’s 
benadering van spiritualiteit: een hoge mate van vrijheid. De tocht door – in Kandinsky’s 
termen – de ‘piramide van het geestelijk leven’ wordt door iedereen en door elke organisatie 
op eigen wijze en in eigen tempo doorgemaakt. Ontwikkeling verloopt voor iedere 
organisatie anders en worden wie je bent betekent niet zijn wie je nog niet bent. Een 
belangrijk kenmerk van spirituele ontwikkeling in organisaties is dat iedereen vrij moet 
worden gelaten zijn eigen pad te bewandelen en zijn eigen unieke rol te vervullen voor de 
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gemeenschap als geheel. Dan bestaat de meeste kans op het zich vormen van een vruchtbare 
leergemeenschap en ik denk dat Riksja’s poging ‘het anders te doen’ eraan bijdraagt dat 
Riksja’s ontwikkeling gebeurt zoals die gebeurt.  
 

5.5 Afsluiting 

Kandinsky’s werk staat in het teken van het scheppen van ruimte en vrijheid, het creëren 
van abstractie en het loslaten van vorm waardoor mensen leren te vertrouwen op hun gevoel 
en de ervaring. Kandinsky vertegenwoordigt daarmee een vorm van spiritualiteit die 
aansluit bij bijvoorbeeld het denken van William James en Martin Buber en die – zo heb ik 
uiteengezet aan de hand van auteurs zoals Otto Duintjer, Paul de Blot, Ton Jorna, Frans 
Bosman en Theo Salemink – ook paralellen vertoont met hedendaagse spiritualiteit. Gelet 
op de kenmerken van die spiritualiteit kan niet een concreet en op elke organisatie 
toepasbaar sjabloon worden gedistilleerd voor ‘spiritualiteit in organisaties’. Bindende 
aanwijzingen passen immers niet bij Kandinsky’s denken en daarmee zal ik dit hoofdstuk 
dan ook niet afsluiten.  

De vormgeving van spiritualiteit en spirituele ontwikkeling kan voor elke organisatie dus 
anders uitpakken. Een bedrijf als Riksja kan als voorbeeld dienen, maar ook Abouleish, 
Vertis en Autar uit de portretten in het tweede hoofdstuk. Het denken van Paul de Blot, 
Antonio Strati, Peter Senge en Otto Scharmer en dat van vele al dan niet in deze scriptie 
besproken anderen, kan als inspiratiebron dienen. Natuurlijk kan ook het denken van 
Kandinsky zelf als bron van inspiratie dienen. Dan kan onder meer de kunst worden ingezet 
als een middel voor transformatie, voor de geestelijke groei van mens en organisatie. Te 
denken valt dan aan bedrijfskunstcollecties zoals bij DNB of Randstad, of aan musical- en 
cabaret-avonden, story-telling, bedrijfsuitjes waarin gezamenlijk een kunstwerk gecreëerd 
wordt of het binnenhalen van kunstenaars in de organisatie.  

Elke vorm – zo benadrukt Kandinsky ten aanzien van de kunst – is toegelaten, mits die 
ontstaat uit een innerlijke noodzaak die is te benaderen via het gevoel. Dat geldt naar mijn 
mening ook voor het vormgeven van ‘spiritualiteit in organisaties’. Het is aan het gevoel van 
degenen die zich bezig houden met organisatieontwikkeling te bepalen welke spirituele 
praxis, methode of benadering past, dan wel noodzaak is. Als hun gevoel bijvoorbeeld 
uitwijst dat een organisatie zelfs een crisis, een ‘donkere nacht van de ziel’ moet doormaken 
waarin heilige huisjes en vaste gegevenheden omver geholpen moeten worden alvorens de 
ontwikkeling van het ‘geestelijk leven’ zich ‘opwaarts’ kan vervolgen – denk aan de KNB – 
dan is dat zo.  
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Diegenen die zich op de (spirituele) ontwikkeling van een organisatie beraden zullen zich – 
evenals de opdracht van Kandinsky aan de kunstenaars van zijn tijd – moeten richten op de 
ontwikkeling van hun eigen gevoel, hun zintuigelijke ontwikkeling en sensitiviteit. Hoe die 
ontwikkeling plaats vindt is – dat zal niet verbazen – voor iedereen anders. Leren voelen en 
ervaren kan op vele manieren. Dat kan aan de hand van ‘hoge’ Westerse cultuur zoals de 
kunst en (klassieke) muziek, maar ook door – en ik kom terug op wat ik in het tweede 
hoofdstuk schreef – de ‘spiritualiteit van de toiletjuffrouw’, yoga, Keltische druïden, zen, 
edelstenen, pendelen, tai chi, feng sui of aura’s lezen en voelen. Het is niet van belang hoe 
sceptici daarover denken, vooral is van belang de ‘gevoelservaring’ te erkennen, die – op 
eigen wijze – te leren ondergaan en daarop authentiek te leren reflecteren zodat er niet 
minder, maar ook niet meer betekenis dan gerechtvaardigd aan wordt toegekend.  

Bij de aansturing en ontwikkeling van hedendaagse organisaties kan spiritualiteit een 
belangrijke rol spelen. Het denken van Kandinsky geeft daarvoor, vooral gelet op zijn 
aandacht voor de ‘gevoelservaring’, een aantal relevante invalshoeken. Als de aansturing en 
ontwikkeling van organisaties grondt in doorleefde kennis en wijsheid die in individuele en 
collectieve ervaringen verworven worden, zijn organisaties naar mijn mening beter in staat 
het hoofd te bieden aan hedendaagse organisatorische vraagstukken. Ze zijn met andere 
woorden, vrijer of autonomer om in het hedendaagse maatschappelijke speelveld te 
opereren. Organisaties hebben er – gezien mijn studie en mijn ervaringen – baat bij als zij 
zich rekenschap geven van de volgende noties: 

• De gevoelservaring bestaat, hij heeft bestaansrecht en ook de kennis die in de 
ervaring ontstaat bestaat. Wel is een kritische en reflexieve houding nodig jegens de 
in de ervaring ontstane kennis. Die moet niet minder, maar ook niet meer betekenis 
toegekend te worden dan gerechtvaardigd is. 

• Organisaties hebben ruimte nodig voor het irrationele, de ervaring en het gevoel. Dat 
is nodig voor zaken zoals creativiteit, het tijdig kunnen aanvoelen van en inspelen op 
veranderingen en voor organisatieontwikkeling. Processen, procedures en 
werkwijzen moeten niet te dwingend of beknellend zijn. 

• Het is mogelijk in de uiterlijke kenmerken van organisatiefenomenen te (leren) 
‘lezen’ wat (onderhuids) in een organisatie speelt. Daarvoor is het nodig dat mensen 
die zich bezig houden met de aansturing en vormgeving van organisaties een 
zintuigelijke receptiviteit ontwikkelen. 

• Voor individuele groei en ontwikkeling, alsmede die van een organisatie, is het nodig 
dat werknemers en de organisatie zichzelf leren kennen en zich ontwikkelen. Een 
ontwikkelingsproces maakt iedereen in zijn eigen tempo en op eigen wijze door, het 
is niet af te dwingen. Vooral is vrijheid nodig om de kans dat een vruchtbare 
leeromgeving waarin iedereen zijn eigen proces kan doormaken en waaraan iedereen 
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op zijn eigen manier kan bijdragen, ontstaat te vergroten. 
 

De lezer die het einde van deze scriptie heeft gehaald en nog energie heeft voor meer 
reflectie kan dat doen door met het volgende kunstwerk in dialoog te treden. Mocht dat naar 
meer smaken dan is meer kunst van Kandinsky te vinden in het – en dat is een heuglijk feit – 
onlangs weer geopende Stedelijk Museum in Amsterdam.  

 

 

Afbeelding 9 Improvisation, 1913 
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6. Slot 

Dit is het laatste hoofdstuk van mijn scriptie. Ik heb  aan de hand van de schilder Wassily 
Kandinsky een lange zoektocht ondernomen langs de velden moderne kunst, spiritualiteit 
en ‘spiritualiteit en organisaties’. Ik heb onderzocht welke relevantie Kandinsky’s boekje 
Über das Geistige in der Kunst voor hedendaagse organisaties kan hebben en ben daarbij tot de 
slotsom gekomen dat de kern van zijn denken ligt in het toelaten van de ‘gevoelservaring’. 
Die kan een tegenwicht vormen tegen soms doorgeschoten rationele denken en een te sterke 
focus op vorm en materialiteit, waarvan in veel organisaties sprake is. De ervaring helpt 
bovendien bij kennisvergaring, leren, ontwikkeling, zelfsturing, autonomie en helpt 
zodoende om te gaan met de complexe werkelijkheid, met het benaderen van wat niet 
zichtbaar is voor het oog of benaderbaar via het verstand. De ‘gevoelservaring’ is tot slot de 
geleider naar spirituele ontwikkeling. En zoals meerdere malen benadrukt, het is de kunst 
van Kandinsky die mij dit inzicht heeft gebracht. 

Het gevaar van een concluderend hoofdstuk is dat dunnetjes verteld wordt wat al verteld is. 
Dat wil ik niet doen. Elke verschuiving van vorm, zo zegt Kandinsky, verandert het wezen 
van iets. Ik wil het hierbij laten en sluit af met de opmerking dat mijn leven in organisaties 
nooit meer zal worden zoals voorheen.  
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