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Voor je ligt het Jaarboek 2015-2016 van
het lectoraat Kunst en Professionalisering,
een lectoraat dat is ingebed in de samenwerking tussen de Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht en de Baak in Driebergen.
In juni 2014 is met de inrichting van het
lectoraat begonnen. Langzaamaan sloten
daarna steeds meer praktijkonderzoekers
vanuit de HKU en de Baak aan, en vanaf
januari 2015 zijn we, in bijna volledige
bezetting, full swing werkzaam. Van de
kern van het lectoraat maken deel uit:
lector Bart van Rosmalen, Carolien Oostveen (programma-manager), managementassistent Marlies Dorigo en Hanke
Drop (senior onderzoeker). De 21 praktijkonderzoekers, die vanuit het lectoraat
mee hebben gewerkt aan dit jaarboek,
zijn afkomstig uit drie HKU Schools
(beeldende kunst, theater en muziek),
het HKU Expertisecentrum Educatie,
de Baak en van extern.

Hanke Drop

Praktijkonderzoekers
en werkwijze lectoraat
Praktijkonderzoekers, docenten en trainers,
die onderzoek doen in het kader van
Muzische Professionalisering brengen hun
eigen onderwijs/organisatiepraktijken in.
Ze nemen actief deel aan de muzische
leergang (8 dagen in totaal) van het
lectoraat, waarin ontwerp en uitvoering
van muzische praktijken centraal staan,
steeds gericht op het creëren van professionele ruimte (en aanwakkeren van tegenkracht) van docenten en trainers in de
eigen werkcontext. De subtitel van het
Jaarboek, Praktijken van Muzische Professionalisering, verwijst zowel naar de muzische praktijken, als naar de werkcontext.
Dat praktijkonderzoekers vanuit de HKU
onderzoek doen binnen hun eigen onderwijs- en organisatiepraktijken, impliceert
de nauwe betrokkenheid van de directeuren
van de HKU-Schools en het Expertisecentrum Educatie. Het is op basis van directe
vraagarticulatie vanuit de directeuren,
afgestemd met vraagstukken in relatie tot
onderwijs en organisatie binnen hun respectievelijke werkplek, dat praktijkonderzoekers
hun onderzoeksvraag formuleren. Tussen
praktijkonderzoeker(s) – directeur – lectoraat
is er geregeld overleg om af te stemmen.
Hieronder wordt kort geschetst om welke
vraagstukken en ontwikkelingen het per
School/Expertisecentrum ging, en hoe
praktijkonderzoekers naar aspecten daarvan onderzoek deden in het afgelopen jaar.
Voor de Baak is dit ook kort weergegeven.
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gevraagd (educatief ontwerp), gericht op
In de HKU School of Fine Arts werd afgelopen aansluiting bij de actualiteit binnen de
jaar een curriculumvernieuwing doorgevoerd, samenleving. Ook werd het werken met
waarbij met nieuwe vormen van feedback,
peer reviews verder ontwikkeld.
toetsing en beoordeling werd gewerkt. In
De praktijkonderzoekers uit deze School
het kader van docentprofessionalisering was onderzochten afgelopen jaar verschillende
er enerzijds veel aandacht voor communityaspecten van dit transitieproces en leverden
vorming. Anderzijds kwam er meer nadruk
op die manier een bijdrage. In dit Jaarboek
te liggen op het werken vanuit de eigen
schrijven zij over hun onderzoek. Anouk
motivatie van de docent. De achtergrond
Saleming schreef een brief aan filosoof Ruud
hiervan is dat studenten op een meer
Kaulingfreks over haar onderzoek naar stilte;
inspirerende manier les krijgen, en zelf ook
Brechtje Wedman schreef een brief aan ‘de’
beter bij hun eigen motivatie terecht kunnen. docent-begeleider; Jochem Naafs beschreef
Hoewel de praktijkonderzoekers een grote
de verschillende muzische werkvormen die
vrijheid hebben gekregen om hun onderdie hij inzette binnen de onderzoeksleerlijn
zoeksthema’s te formuleren, kun je zien
voor vierdejaars studenten: sta me toe je
dat ze, elk op eigen wijze, met hun ondermee te nemen.
zoek aan aspecten van de genoemde
ontwikkelingen binnen de School bijdroegen.
In het Jaarboek doen ze hiervan verslag.
School of Music
Til Groenendijk schreef een essay over
Voor de HKU School of Music was afgelopen
de dialoog tussen een kunstwerk en zijn
jaar de vorming van een professionele
beschouwer: I can see a woman crying
leergemeenschap een belangrijk doel.
(Weeping Woman); Myrthe Nagtzaam
Daarbij werd van een grote verzameling
schreef een brief aan haar studenten:
individuen en kleine groepjes bewogen naar
De scheppende, virtuoze docent; Esther Bos
sterkere onderlinge verbindingen en inclusie.
schreef een essay over Plaats, maken en
Eén van de aangrijpingspunten daarvoor was
lichaam: hoe ik tot muzisch coachen kwam;
het leren geven (en ontvangen) van feedAnnemiek Vera beschreef de impact van
back. Enkele praktijkonderzoekers brachten
muzische werkvormen: Gevleugeld raken.
bijvoorbeeld vanuit een intensieve meerdaagse workshop van choreografe Liz
Lerman tijdens een Innovative ConserSchool of Theatre
vatoires (ICON)-conferentie de Critical
Binnen de HKU School of Theatre werd de
Response Process-feedbackmethode in
afgelopen twee jaar een tamelijk groot
de School. Binnen de School richtten deze
transitieproces in gang gezet: twee acteurpraktijkonderzoekers vervolgens een kernsopleidingen werden teruggebracht tot één
groep op, die deze methode verder gaat
opleiding; er vonden verschillende curriculum- ontwikkelen samen met collega’s en
innovaties plaats; professionalisering van
studenten. Een ander ontwikkelpunt van
docenten was sterk gericht op de vorming
de professionele leergemeenschap is het
van een community of practice, en op nieuwe samen vormgeven van een nieuwe ondermanieren van intercollegiale toetsing,feedzoeksomgeving, waardoor docenten en
back, toetsing en beoordeling; van studenten studenten nadrukkelijker samenwerken
werd een actievere participatie bij de lessen
aan een levende onderzoekscultuur. De

professionele leergemeenschap vormt ook
de basis voor inclusie en differentiatie voor
studenten in een opleidingswereld waarin –
traditioneel gezien – studenten streven naar
de absolute top, terwijl slechts enkelen die
kunnen bereiken.
De praktijkonderzoekers hebben verschillende van deze ontwikkelingen binnen de School
onderzocht en doen daarvan in dit Jaarboek
verslag. Annemarie Maas doet dit in haar
bijdrage Reflectie, conclusie, aanbeveling;
Falk Hübner in zijn artikel Op weg naar
Performatief Onderzoek; en Euwe de Jong
in De speler als maker.

Expertisecentrum Educatie
Binnen de HKU verzorgt het Expertisecentrum Educatie bij- en nascholing
voor docenten. Het afgelopen jaar is het
inhoudelijk programma hiervoor uitgebreid,
de wijze van presenteren van het aanbod is
aantrekkelijker gemaakt, en het programma
is opengesteld voor externe belangstellenden.
Het Expertisecentrum Educatie en het lectoraat Kunst en Professionalisering werken
nauw samen: wat in het lectoraat aan
muzische professionalisering wordt ontwikkeld, wordt naar buiten gebracht door het
Expertisecentrum Educatie. En andersom
zijn in het lectoraat drie medewerkers van
het Expertisecentrum werkzaam als praktijkonderzoekers. Opvallend bij deze praktijkonderzoekers is dat zij hun (al langer)
bestaande werkzaamheden inbrachten om
onderzoek naar te doen, waarbij de muzische
benadering niet zozeer nieuw was, maar wel
sterker deed oplichten wat er in de praktijk al
gaande was. In het Jaarboek geven de praktijkonderzoekers hiervan een impressie. Nelly

1	Rosmalen, B. van (2016). Muzische Professionalisering – publieke waarden in professioneel

van der Geest beschrijft in Verbinden hoe zij
dit doet in haar jarenlange trekkersrol binnen
lerende netwerken; Marlies Dorigo en Arwen
van Putten tonen in een tekening, en beschrijven in de gelijknamige tekst Maken,
Delen,Vertellen, Spelen hoe zij met muzische
ogen hun eigen werkzaamheden onder de
loep nemen; Corrie Nagtegaal beschouwt in
haar bijdrage Wanneer is er vrije ruimte
nodig? haar eigen muzische praktijken.

de Baak
Vanuit de Baak deden twee praktijkonderzoekers onderzoek naar nieuwe vormen
van professionalisering. Zij beschrijven hun
bevindingen in het Jaarboek. Godfried
IJsseling doet dit in zijn bijdrage Staging
leadership; en Annelies Hoogcarspel in
haar bijdrage DNA moet je doen.

Onderzoeksprogramma
Muzische Professionalisering
In het lectoraat Kunst en Professionalisering
staat het begrip Muzische Professionalisering
centraal. “Muzische Professionalisering is
gericht op professionals die eigenzinnigheid
en tegenkracht in hun werk willen vergroten.
Zij leggen zich niet voetstoots neer bij de
pasvorm van het protocol. Van kunstenaars
tot juristen van ingenieurs tot zorgverleners
ze gaan over de grenzen van hun professie
heen op zoek naar nieuwe vormen van vakmanschap, professionaliteit en samenwerking. Ze willen maatschappelijk bijdragen en
de zin en betekenis van hun werk verdiepen”.
Zo begint de achterflap van het proefschrift
Muzische Professionalisering van Bart van
Rosmalen (Van Rosmalen, 20161).

handelen. Utrecht: Uitgeverij IJzer
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Professionals nu en in de toekomst staan
in een spanningsveld tussen wat er allemaal
van ze gevraagd wordt, en wat ze als professional zelf te zeggen hebben. Om human
values (publieke waarden) zowel persoonlijk,
als publiek in evenwicht te houden ten
opzichte van de druk van een veeleisende
samenleving, is tegenkracht nodig. In
dat spanningsveld wakkert het muzische
perspectief professionele eigenzinnigheid,
gedeelde waarden en plezier in het werk aan.
Het begrip muzisch is ontleend aan de
mythe van de muzen. Daarover zegt de
achterflap: “In de mythe van de muzen
bezingen de muzen de heldendaden van de
goden door er een opvoering van te maken,
door te vertellen, te spelen en te delen. Hun
werk overstijgt de afgesloten individualiteit
en schept gemeenschappelijke verbanden.
Even, gedurende de muzische opvoering
vallen normale scheidslijnen en restricties
weg: van de regelgeving in het protocol tot
de hokjes waarin afgepast gewerkt wordt,
van de hiërarchische machtsverhoudingen
tot de hitte van de dag. Het muzische breekt
daar doorheen als tegenkracht met een
geheel eigen werking”.
Vier kwaliteiten die de muzen laten zien,
komen in Muzische Professionalisering als
ontwerpopgave voor eigentijds handelen
naar voren. Zowel professionele eigenzinnigheid als publieke waarden in de praktijk van
het werk kunnen er vorm door krijgen:
•	De eigen stem in het professionele handelen wordt sterker als die kan vertellen

2	MacIntyre, A. (1984). After Virtue. Indiana:
University of Notre Dame
3	Huizinga, J. (1938). Homo Ludens, Proeve eener
bepaling van het spel-element der cultuur.
Haarlem: Tjeenk Willink & Zoon
4	Gadamer, H. G. (2014). Waarheid en Methode.

(MacIntyre, 19842) over wat er voor hem
toe doet, uiting kan geven aan wat hem
raakt en wat weerklank oproept.
•	De waarden in het werk nemen toe als er
niet alleen aandacht is voor de inhoud,
maar ook voor de vorm. Door de vorm te
versterken krijgt werken het karakter van
spelen (Huizinga, 19383; Gadamer, 20144).
•	Meer aandacht voor de fysieke realisatie
van het werk, de lichamelijke en materiële
aspecten van het maken ervan verdiept de
onderlinge verbindingen tussen betrokkenen (Sennett, 20085).
•	De muzische activiteit van het vertellen,
spelen en maken versterkt zowel de eigenheid als het samenspel. Het overstijgt de
afgeslotenheid van de individualiteit door
te delen (Weick, 19956).
Vertellen, spelen, maken en delen zijn de
kenmerkende kwaliteiten voor Muzische
Professionalisering.
Het lectoraat Kunst en Professionalisering
heeft als doel de muzische dimensie in
opleiden en onderwijs te versterken en richt
zich in en met het onderzoekprogramma
specifiek op docenten en trainers. Tegenkracht en professionele eigenzinnigheid laten
zich goed in verband brengen met het begrip
professionele ruimte voor en door docenten.
Professionele ruimte kan leiden tot een
grotere inhoudelijke ontwikkelingstaak van
docenten, tot meer reflectie en onderlinge
ideeënuitwisseling. Professionele ruimte is
dan ook direct gekoppeld aan vraagstukken

Hoofdlijnen van een filosofische hermeneutiek.
Nijmegen: Vantilt
5	Sennett, R. (2008). De ambachtsman,
De mens als maker. Amsterdam: Meulenhoff
6	Weick, K.E. (1995). Sensemaking in Organisations.
Londen: Sage Publications

rond de professionele ontwikkeling van
docenten en opleiders en is in die zin voorwaardenscheppend voor innovatie van het
onderwijs en de organisatie. Hulsbos e.a.
(2012)7 vragen zich af hoe professionele
ruimte dan eigenlijk vorm moet krijgen.
En ze concluderen dat er behoefte is aan
een nieuw type onderzoek naar de wijze
waarop docenten professionele ruimte
krijgen en nemen. Het lectoraat Kunst en
Professionalisering richt zich op onderzoek
naar de werking van muzische professionalisering in het creëren van professionele
ruimte voor en door docenten en opleiders.

Impact van Muzische
Professionalisering
Kenmerkend voor het onderzoek in het
kader van Muzische Professionalisering
is de kleinschaligheid, de directe nabijheid
van het maakproces van de onderzoeker.
De praktijkonderzoeker doet onderzoek door
in het hier-en-nu te maken (performatief
onderzoek). Het steeds daarop reflecteren
maakt alert, scherpt de waarneming, laat
je anders kijken naar dat wat er al is.
De impact die het muzisch onderzoeken
heeft op de praktijkonderzoekers, zou je
dan voorzichtig kunnen concluderen (ook
na lezing van het Jaarboek?!), is dat met
andere ogen naar bestaande onderwijsen organisatiepraktijken wordt gekeken.
Muzische werkvormen openen een ruimte
om dat wat altijd al zo is anders te bekijken,
anders te doorleven. Het muzische licht

7	
Professionele ruimte en gespreid leiderschap (2012).
Hulsbos, F., Andersen, I., Kessels, J., & Wassink, H.
Uitgave van LOOK (Open Universiteit), deel 37.
Zie www.ou.nl/documents/14300/8604f3c5-137444b7-9f1d-63a0ad12ed23

onverwachte details van bestaande praktijken op, wat bewust maakt van wat
eigenlijk altijd zo vanuit de gewoonte plaats
vindt, en hoe dat plaats vindt. Dat schept
ruimte voor vragen of het ook anders zou
kunnen, en biedt diezelfde ruimte om te
gaan experimenteren met hetzelfde anders
doen.

Vier onderzoekslijnen
Het onderzoeksprogramma Muzische
Professionalisering heeft vier onderzoekslijnen. Deze hebben onderling veel raakvlakken, maar zijn onderscheidend in
waar en hoe ze accenten plaatsen. We
onderscheiden de volgende vier lijnen:

1 De docent als maker
Deze onderzoekslijn omvat allerlei aspecten
van muzische professionalisering van de
docent. Onderzoek naar muzische didactiek
en methodiek; het gaat om eigenzinnigheid,
om de artisticiteit en creativiteit van het “ik”.
Het gaat om de reflectie tijdens het maken.
Dit sluit nauw aan bij wat Donald Schön8
benoemt als kenmerkend voor professionals:
zij zijn in staat om te reflecteren op hun
intuïtieve kennis terwijl ze handelen. Deze
reflectie-in-actie is ook typerend voor de
docent als maker. Tot slot gaat het bij deze
onderzoekslijn ook om het precaire, de
impuls voelen om tot maken te komen,
en er gehoor aan weten te geven.
In dit Jaarboek zijn de volgende perspectie-

8	Schön, D. (1983). The reflective practitioner.
How professionals think in action. Basic Books
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ven op Muzische Professionalisering typerend Professionalisering (Van Rosmalen, 2016).
voor de De docent als maker-onderzoekslijn:
Gevleugeld raken van Annemiek Vera (HKU
‘I can see a woman crying (Weeping
School of Fine Arts). Annemiek Vera werpt
Woman)’ van Til Groenendijk (HKU School
weer een ander licht op het thema van de
of Fine Arts). Til Groenendijk deed met een
docent als maker, door in kringen van
kring van studenten onderzoek naar een
studenten te onderzoeken hoe systemische
oude liefde van haar: de dialoog tussen een
werkvormen het makerschap van studenten
kunstwerk en zijn beschouwer. Wat gebeurt
én docenten verder kunnen ontwikkelen.
er precies in die dialoog? Hierbij betrekt ze
In het Jaarboek doet ze daarvan verslag.
werk van de pragmatist John Dewey en de
Duitse filosoof Hans Georg Gadamer.
Verbinden van Nelly van der Geest (HKU
Expertisecentrum Educatie). Bij Nelly van
De scheppende, virtuoze docent van Myrthe
der Geest viel afgelopen jaar haar onderzoek
Nagtzaam (HKU School of Fine Arts). Myrthe in het kader van het lectoraat samen met
Nagtzaam richt zich met een brief tot haar
hoe zij al vele jaren onderzoekend te werk
eigen studenten van de docentopleiding
gaat als facilitator (met verbindend
beeldende kunst, en daagt ze uit om hun
vermogen) van lerende netwerken in de
eigen makerschap veel meer in te zetten in
cultuursector. Voor zowel het Expertisede manier waarop ze hun lessen ontwerpen. centrum, als het lectoraat, is die schat
Daarbij betrekt ze zowel het denken van Gert aan ervaring die Van der Geest beschrijft,
Biesta, als Muzische Professionalisering van
en vooral ook haar cultuurfilosofisch denkVan Rosmalen.
raam, zeer interessant. Voor het Jaarboek
gaat zij in op de rol die ‘verbinding’ speelt in
Plaats, maken en lichaam: hoe ik tot muzisch de context van lerende netwerken.
coachen kwam van Esther Bos (HKU School
of Fine Arts). In een essay werkt Esther Bos
Wanneer is er vrije ruimte nodig? van Corrie
hetzelfde thema als van Nagtzaam op een
Nagtegaal (HKU Expertisecentrum Educatie).
andere manier uit: ze verbindt het authenCorrie Nagtegaal zoomde als praktijkondertieke leerproces van studenten met hun
zoeker in op situaties in de organisatie
maken van beeldend werk. Hierin ziet zij
waarin het systeem en de professionele
aanknopingspunten voor het samenbrengen eigenzinnigheid van docenten met elkaar
van leren lesgeven en maken, waarbij de
schuurden, en daar reflecteerde ze op in
relatie tussen docent (door haar getypeerd
columns onder het motto ‘muzisch gluren’.
als ‘muzische coach’) en de student meer
Voor het Jaarboek beschrijft ze wanneer in
wederkerig wordt, en beiden sterk vanuit
de onderwijscontext kleine muzische interde eigen motivatie werken. Bos opent
venties nodig zijn om vrije ruimte te creëren,
bovendien met haar bijdrage een discussie
die de ogen verder opent om scherper waar
tussen het gedachtengoed over authentiek
te nemen hoe we met elkaar samenwerken
leren van Folkert Haanstra (tot recent toe
en samenleven.
lector Kunsteducatie Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) en Emiel Heijnen
Lieve begeleider van Brechtje Wedman,
(huidige lector Kunsteducatie Amsterdamse
HKU School of Theatre). Brechtje Wedman
Hogeschool voor de Kunsten) en Muzische
onderzocht hoe docenten hun makerschap

kunnen versterken, en daardoor op een
vernieuwende manier studenten in hun
onderwijspraktijk kunnen begeleiden. Het
ging daarbij om nieuwe vormen van leren.
En nieuwe manieren om lessen te ontwerpen.
Bijvoorbeeld vanuit de impuls: hoe merk je
die op? En hoe volg je ‘m? Hoe werkt die
impuls dan door? Voor het Jaarboek belicht
Brechtje, in een heel persoonlijk schrijven
aan de docent-begeleider, de rol van een
impuls in haar onderzoek naar de docent
als maker.

2	Connecting Conversations,
het gesprek als theater
(ambachtelijkheid)
De Connecting Conversations onderzoekslijn
omvat het onderzoek naar het verbindende
gesprek, het gesprek als theater. Aan de
basis van Connecting Conversations ligt de
ontmoeting tussen filosoof Peter Renshaw
en Bart van Rosmalen, zoals hij die beschrijft
in Muzische Professionalisering (p. 37-39):
“Ik ontmoet Renshaw tijdens een internationaal congres voor kunstvakonderwijs in
Finland. We eten ’s avonds samen. Vuurwerk.
Een ontmoeting die doorwerkt. (...) De
wereld om ons heen is hevig in beroering
en verandering. Het Kunstvakonderwijs
staat erbij en kijkt ernaar, stelt Renshaw.
Het heeft zich institutioneel en door verregaande specialisatie klemgezet, de ramen
gesloten en zichzelf gemarginaliseerd. Het
is volgens Renshaw noodzakelijk dat het
zich opnieuw engageert: intern door het
versterken van de verbindingen tussen
docenten, en tussen verschillende kunstdisciplines. Extern door het verdiepen en
herwaarderen van verbindingen met stakeholders en de positionering in het grotere
maatschappelijke veld. In het hart daarvan
staan drie C’s: Connect, Conversation en
Context. Dat is het pleidooi van Renshaw.”

Binnen deze lijn worden tal van muzische
werkvormen en hun respectievelijke
(verbindende) werking onderzocht. Dit is de
vraag naar de ambachtelijkheid van het
muzische.
In dit Jaarboek zijn de volgende perspectieven
op Muzische Professionalisering typerend
voor de Connecting Conversations-onderzoekslijn:
Reflectie, conclusie, aanbeveling van
Annemarie Maas (HKU School of Music).
Annemarie Maas onderzocht manieren om
community-vorming te stimuleren binnen
het Utrechts Conservatorium, vanuit de
invalshoek van deskundigheidsbevordering.
In het Jaarboek zet ze treffend uiteen op
welke dilemma’s ze bij haar onderzoek
stuitte, en hoe ze daarmee omging. Uit haar
relaas krijgt de lezer zowel een indruk van
specifieke cultuurkenmerken van de School
of Music, als van de kracht van een muzische
benadering met verbindend vermogen.
Tekening Maken, Delen, Vertellen, Spelen
van Arwen van Putten en Marlies Dorigo
(HKU Expertisecentrum Educatie). Marlies
Dorigo en Arwen van Putten gebruikten hun
onderzoekerspositie om vanuit hun opgedane
kennis en ervaring binnen de muzische leergang hun bestaande werkwijzen binnen het
Expertisecentrum te onderzoeken. Dat bracht
hen tot nieuwe inzichten, en soms tot een
veranderde aanpak. Voor het Jaarboek lieten
ze een muzisch beeldverslag maken, waarin
hun nieuwe inzichten en aanpak getekend
worden uitgelicht. De tekstuele onderlegger
is secundair aan het beeldverslag.
Connecting Conversations van Bart van
Rosmalen (HKU lector Kunst en Professionalisering). Aan de basis van Connecting
Conversations ligt de ontmoeting tussen
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filosoof Peter Renshaw en Bart van
Rosmalen. Het artikel over Connecting
Conversations dat in het Jaarboek is opgenomen, is gebaseerd op het proefschrift
Muzische Professionalisering (2016) van
Van Rosmalen. In Engelstalige vorm wordt
ditzelfde artikel opgenomen in een nog te
publiceren bundel van Giep Hagoort (HKU).

3	Performative Research
(onderzoeksmethodologie)
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Deze onderzoekslijn omvat de onderbouwing
van het onderzoek naar muzische professionalisering (onderzoeksmethodologie, de
theorie behorende bij de muzische praktijk),
de cultuurfilosofische bronnen, de reflectie.
Deze onderzoekslijn sluit aan bij de mythe
van de muzen: immers researchers avant la
lettre! Deze lijn geeft antwoorden op, en
onderzoekt op zichzelf ook weer, de vraag
hoe we onderzoek doen.
In dit Jaarboek zijn de volgende perspectieven op Muzische Professionalisering
typerend voor de Performative Researchonderzoekslijn:
Op weg naar Performatief Onderzoek van
Falk Hübner (HKU School of Music). In zijn
artikel binnen dit Jaarboek neemt Falk
Hübner het doen van Performatief Onderzoek onder de loep aan de hand van het
concrete voorbeeld ‘Learning by Making’.
Hij bakent het onderzoekskader van Performatief Onderzoek zorgvuldig af, en
breekt een lans voor verder (performatief)
onderzoek naar deze methode. Hübner is
door de School of Music gevraagd om na te
denken over hoe de school zijn onderzoeksomgeving betekenisvoller kan positioneren.
Daarbij komt de vraag naar methoden van
onderzoek boven drijven: wat voor soort
onderzoek past bij makers?

Zo komen we op de onderzoeksmethode
‘performatief onderzoek’. Als we deze
methode verder willen ontwikkelen, dan is
afbakening van andere onderzoeksmethoden
van belang, en vervolgens de operationalisering van het begrip.
De speler als maker van Euwe de Jong
(HKU School of Music). Euwe de Jong
onderzocht afgelopen jaar hoe omdraaien
van theorie en praktijk binnen zijn vakgebied, muziektheorie, kan uitwerken. Met
kringen van studenten boog hij zich over
muziektheoretische vraagstukken, maar
dan primair vanuit het maken, vanuit de
praktijk. In zijn bijdrage verwerkt hij verschillende reflecties van studenten op deze
vernieuwende werkwijze.
Sta me toe je mee te nemen van Jochem
Naafs (HKU School of Theatre). Jochem
Naafs onderzocht vernieuwende manieren
van performatief onderzoek doen voor
studenten en docenten. In het Jaarboek
geeft hij daarvan een overview, mede aan
de hand van een sprekend beeldverslag.
Beste Ruud van Anouk Saleming (HKU School
of Theatre). Anouk Saleming onderzocht
welke werking stilte kan hebben bij het
creëren van professionele ruimte voor en
door docenten. In dit Jaarboek geeft ze, in
de vorm van een (ook echt verzonden) brief
aan filosoof Ruud Kaulingfreks, een weerslag
van haar onderzoek naar stilte. Zij geeft
daarin een heldere beschrijving van hoe een
performance als onderzoek in zijn werk gaat.
Verzamelen van Carolien Oostveen (HKU
lectoraat Kunst en Professionalisering).
In een column werpt Carolien Oostveen
een muzisch licht op haar begeleidersrol van
de praktijkonderzoekers in het onderzoeksprogramma Muzische Professionalisering,

bij het maken en plaatsen van content op
de website van het lectoraat: www.musework.nl. Uit haar reflectie spreekt hoe zij
haar samenstellen van een collectie (een
tentoonstelling) al doende onderzoekt.

terug in wat Brechtje Wedman, Godfried
IJsseling en Bart van Rosmalen beschrijven
over het precaire van het muzische. Het
voelen van- en gehoor geven aan de impuls
wordt binnen het lectoraat veelvuldig
besproken en ervaren. De knowledge from
the heart-passage van Marjorieke Glaude4 Leiderschap, organisaties
mans zit heel dicht aan tegen waar Wedman
De onderzoekslijn muzisch leiderschap omvat verwijst naar de begeleider als maker en
onderzoek naar muzisch leiderschap en de
vooral tegen Wedmans laatste vraag: “ben
betrokkenheid op de Ander (collega-docent), jij een maker?” Ook Myrthe Nagtzaam,
de professional meer in het algemeen, de
Esther Bos en Godfried IJsseling stellen
gemeenschappelijkheid, het ‘wij’. Een goede
(indirect) die vraag. Aan zichzelf. Er is ook
(muzisch) leider draagt bij aan organisatieeen sterke verbinding van Glaudemans’ stuk
ontwikkeling. Hoe doet deze leider dat?
naar de beschrijvingen over systemisch werk
Dit is ook de vraag die Hulsbos e.a. (2012,
(zie de bijdragen Annemiek Vera, Peter
p. 4) indirect stellen: “Uit diverse onderzoek- Rombouts en Nelly van der Geest).
en blijkt dat de rol van de leidinggevende
[bij het creëren van professionele ruimte,
Ik speel, ik word gespeeld van Peter
HD] cruciaal is, maar hoe die rol er precies
Rombouts (organisatieadviseur en
uitziet is onduidelijk.”
driemaal opeenvolgend wereldkampioen
tangodansen). Peter Rombouts doet in
In dit Jaarboek zijn de volgende perspechet Jaarboek verslag van het precaire
tieven op Muzische Professionalisering
samen bewogen, spelen en gespeeld worden,
typerend voor de muzische leiderschapgedanst wórden tijdens een bijzondere sessie
onderzoekslijn:
van muzische professionalisering in Maitland
Late (opvoering in de theaterzaal bij de
Muze, work in process van Marjorieke Glaude- Baak). Hij verwijst daarbij naar systemisch
mans (conceptueel kunstenaar, die zich
werk, en gaat in op de muzische werking
bezig houdt met de wereld van managedaarvan.
ment, bestuur en organisatie). Marjorieke
Glaudemans zet in een filosofisch essay
Expressief belichamen, meerstemmigheid
haar eigen boek Is er ruimte in de gevestigde en de Zoektocht naar het Ware Zelf van
orde?9 uiteen tegenover Van Rosmalens
Elisabeth Bogaard (trainer en coach,
Muzische Professionalisering. We kunnen
gespecialiseerd in het ontwerpen en
Glaudemans’ essay lezen als een reflectie
begeleiden van persoonlijke ontwikkelingsop veel andere bijdragen in het Jaarboek.
trajecten). Elisabeth Bogaard initieerde
Wat Glaudemans bijvoorbeeld schrijft over
afgelopen jaar een onderzoeksgroep rond
loslaten, niet weer gaan denken, het niet
Expressief Belichamen. Gestimuleerd door
willen beheersen en incorporeren, komt sterk de ervaringen met deze groep, bracht zij

9	Glaudemans, M. (2015). Is er ruimte in de
gevestigde orde? Utrecht: uitgeverij IJzer
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voor het Jaarboek de context van expressief
belichamen samen met belangrijke bronnen
over meerstemmigheid. Bogaard onderzoekt
in haar bijdrage de betekenis van het werk
van de Nederlandse psycholoog Hubert
Hermans over ‘dialogische zelven’ voor
Muzische Professionalisering. En ook andersom.
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doet, en die inzichten doen hem muzisch
reflecteren op leiderschap en organisatieverandering.

Aanspreken van eigen kunstenaarschap van
Carolien Oostveen (HKU lectoraat Kunst en
Professionalisering). In een brief blikt
Carolien Oostveen terug op het proces
van samen met de docent onderzoekend
Vervoering van Bart van Rosmalen (HKU
ontwerpen van de minor ‘Innovatie door
lector Kunst en Professionalisering). Een
Kunst’ binnen Christelijke Hogeschool Ede
intense muzische professionaliseringsavond
(CHE), waarin het kunstenaarschap van
in het theater van de Baak, Maitland Late,
de studenten (van (docent)opleidingen
inspireerde Bart van Rosmalen tot het maken van CHE) wordt aangewakkerd. Carolien
van tekeningen. Hij volgde een impuls, en
beschrijft hoe muzisch educatief ontwerpen
maakte tekeningen (of moet je hier zeggen: eruit ziet in de context van een organisatie
werd tot tekenen aangezet) over het prevoor Hoger Onderwijs.
caire, de vervoering van het muzische. De
weken daarna bleef hij hiermee doorgaan,
DNA moet je doen van Annelies Hoogcarspel
en steeds als er weer een tekening klaar was, (tijdens het afgelopen jaar nog enige tijd
stuurde hij die aan Anouk Saleming, die
werkzaam voor de Baak, maar inmiddels niet
associatief schrijvend weergaf wat de
meer). Annelies Hoogcarspel onderzoekt in
tekeningen in haar opriepen. Voor het
haar bijdrage aan het Jaarboek waar het
Jaarboek maakte Bart een selectie van zijn
DNA van een organisatie voor staat, en
tekeningen, en voegde die bij een essay over vooral hoe je DNA muzisch kunt dóen.
muzische vervoering.
Playgrounds van Carolien Oostveen (HKU
Staging leadership van Godfried IJsseling (de lectoraat Kunst en Professionalisering).
Baak). Vanuit de Baak was Godfried IJsseling Met een subsidie van het Stimuleringsfonds
afgelopen jaar praktijkonderzoeker binnen
Creatieve Industrie zette Carolien voor
het lectoraat. Hem fascineerden verschillen- leerlingen en docenten van het ROC Midden
de aspecten van het muzische: de impuls,
Nederland een tocht uit langs makerschaphet niet-weten wat er komt, de vervoering en uitlokkende-ateliers (‘playgrounds’) in
het kunnen loslaten te midden van het doen Utrecht. De ervaringen die leerlingen en
(bijvoorbeeld dans, of zang, of een theatrale
hun docenten, de ateliereigenaren en de
dialoog10). Hij wist deze aspecten in verband facilitators, daarbij opdeden beschrijft
te brengen met de veranderingen die gaande Carolien in een verslag, dat zich laat lezen
waren in de organisatie waarvoor hij werkt.
als een interdisciplinaire good practice voor
Voor het Jaarboek geeft hij een heel pertoekomstige professionals.
soonlijk verslag van wat het muzische
vertellen, spelen, maken en delen met hem
Heel veel leesplezier!

10		Zie www.musework.nl/nl/page/525/theatrale-dialoog
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Docent als
maker

‘I can see
a Woman
Crying
(Weeping
Woman).’

Til Groenendijk
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De inleiding
Beschouwen van kunst lijkt geen eenvoudige zaak. Zeker niet wanneer
je ervan uit gaat dat je kunst moet begrijpen, of dat kunst zich dient
aan te dienen in een bepaalde vorm of een bepaald medium. Dat kunst
kunst is wanneer het lijkt op wat jij als kijker verwacht dat kunst is.
Misschien is het wel vergelijkbaar met hoe we kijken naar mensen,
mensen die anders zijn dan wij. Als ze op ons lijken is het makkelijker
er een band mee aan te gaan, maar wanneer het verschil groot is wordt
het lastiger. Je moet er moeite voor doen en die moeite hebben we er
niet altijd voor over. Een ontmoeting met kunst is echter niet zoveel
anders dan een ontmoeting met een ander, soms een bekende soms
een compleet vreemde. Zeker wanneer je het kunstwerk ziet als een
gestolde ervaring van iemand die met veel aandacht een transformatie
van ideeën, gedachtes, emoties, vorm en materie tot stand heeft gebracht. Dit essay gaat uit van de gedachte dat het kunstwerk behalve
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een object in welke vorm dan ook, tegelijk een
subject is. Als het ware een persoon, waarmee
in dialoog getreden kan worden. De video
I can see a Woman Crying (Weeping Woman)
van Rineke Dijkstra uit 2009 www.youtube.
com/watch?v=Qb9tw8VF-F8 wil ik gebruiken
om deze gedachte van het kunstwerk als een
ontmoeting met een ander uiteen te zetten.
Naar aanleiding van die ontmoeting wil ik
drie invalshoeken nader bekijken, die de
gedachte ondersteunen dat het kunstwerk
‘spreekt’ en met ons in gesprek, in dialoog,
kan gaan.

Praktijken van Muzische Professionalisering
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De eerste invalshoek is die van de esthetische
ervaring en het denken over ervaring zoals
John Dewey deze al in 1934 beschreven heeft
in zijn boek Art as Experience. Interessant voor
kunsteducatie is zijn opvatting dat wanneer
een ervaring een bepaalde kwaliteit heeft, dit
aanzet tot leren. Voor een docent betekent dat
het creëren van gelegenheid, waardoor dergelijke ervaringen zich kunnen voordoen. De
tweede invalshoek die ik nader wil bekijken
om vanuit dit perspectief naar de ontmoeting
met kunst te kijken, is het begrip ‘verwachtingshorizon.’ Iedereen brengt in zijn ontmoeting, of dat nu met kunst is of met iets anders,
zijn eerdere ervaringen in, en hoe die ervaringen zich gevormd hebben tot het geheel van
kennis dat van hem of haar deel is gaan uitmaken. Het mooie is dat ook kunst als gestolde
ervaring van iemand die het met aandacht tot
stand heeft gebracht, een verwachtingshorizon
heeft die mee spreekt in de ontmoeting. Het
dialogische karakter van deze ontmoeting
wordt door Hans Georg Gadamer mooi verwoord in zijn boek De actualiteit van het schone.
Het geeft tevens ruimte aan een aspect dat in
de beschouwing van kunst vaak terzijde wordt

1 www.musework.nl/nl/page/1312/over-het-lectoraat

geschoven: het oordeel. En geeft ruimte aan
de derde invalshoek, die ik nader wil bekijken,
namelijk die van kunst als spel.
De dialoog waar ik voor kies als uitgangspunt
voor het kijken naar kunst is één van de
vormen die aansluiten bij de onderzoekslijn
“Connecting Conversations. Het gesprek als
theater” van het lectoraat Kunst en Professionalisering. Dit onderzoek wakkert mijn professionele eigenzinnigheid aan. En van daaruit
kunnen, zoals vanuit het lectoraat wordt
aangegeven, verbindingen aangegaan worden
die de individualiteit met gemeenschappelijke
ervaringen overstijgen. Het menselijke, de menselijke maat (wat ook de schaduwzijdes van het
mens-zijn includeert!) wordt voelbaar, zichtbaar
en bevraagbaar.1
19

De ervaring
Op het moment dat ik de donkere museumzaal
van het Stedelijk Museum binnen ga wordt
mijn aandacht getrokken naar drie videoschermen. Het zijn parallel geschakelde
panelen die net een iets ander perspectief
geven op negen kinderen in een Engels schooluniform. Vijf kinderen staan. Vier kinderen
zitten. Waar ze op zitten zie je niet omdat
ingezoomd is op de hoofden en bovenlichamen van de kinderen. De ruimte waar ze zijn
laat zich niet kennen. Aan de schaduw te zien
staan de kinderen voor een witte wand. De
kinderen kijken naar iets wat zich voor hen
bevindt. Sommigen zijn in gesprek met elkaar.
De gezichten verraden concentratie. De positie
van dat waar de kinderen naar kijken is de
positie waarin ik me als kijker van het schouwspel geplaatst zie. Even lijkt het of ze naar mij
kijken.

Pablo Picasso, Weeping Woman, 1937

Ik val midden in de video en vang flarden
op van het gesprek. Na een paar minuten
begint de video opnieuw. Ik staar naar de
negen kinderen, die terug staren. Niet naar
mij, maar waar kijken ze dan zo geconcentreerd naar? Op een bepaald moment zegt
één van hen I can see a woman crying. Dat
is het begin van een bijna twaalf minuten
durende verkenning van iets waar zij naar
kunnen kijken, maar wat ik niet kan zien.
Dat intrigeert.
De zin roept een associatie bij me op. Zouden
zij kijken naar ‘huilende vrouw’, een schilderij

dat Picasso maakte van zijn toenmalige muze
Dora Maar? Het gesprek dat volgt bevestigt
mijn vermoeden wanneer de kinderen ingaan op de voorstelling en speculeren over
de betekenis.
She went to a wedding and got lonely.
	She’s just learned of her husband’s death
and is chewing up the telegram — or a bill.
People are scared of her. No one wants to be
her friend.
She might be the only person in the world
who looks like that.

Het kan bijna niet anders dan verwijzen
naar deze vrouw met haar van verdriet
verwrongen gezicht, bijtend op een zakdoek.
Ik wil de titel van het werk weten en krijg
bevestiging van mijn vermoeden. De titel is
‘I can see a woman crying (Weeping Woman)’.
De titel van het werk verwijst naar de eerste
zin die één van de kinderen uitspreekt in de
video.
Van speculeren over wat de vrouw zo bedroefd
maakt, gaan de kinderen naar de kleuren die
ze zien en weer naar wat er mogelijk de reden
van is dat ze er uit ziet zoals ze er uit ziet.
Maybe Picasso wanted to do a picture that is
different from most pictures and he drew that is
how they would feel inside.
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Deze zin van één van de kinderen leidt tot
speculeren over de vraag waarom de kunstenaar voor de vervorming van de vrouw gekozen heeft. Wat een rake speculatie. Het is
ook wat het schilderij waar zij naar kijken
vertelt over verdriet van een vrouw.
Nu zit ik helemaal op het puntje van het
museumbankje. Een zelfde bankje als waar
de kinderen tegenover mij waarschijnlijk
ook op zitten. Ik word het werk ingetrokken.
Een kunstwerk over een kunstwerk waarbij
het kunstwerk waar het over gaat niet aanwezig is, maar verschijnt door een gesprek dat
kinderen erover voeren, en dat ik me herinner.
Een kunstwerk dat qua vormgeving zich niet
direct lijkt te lenen voor een dergelijke geconcentreerde aandacht van kinderen. De aan-

2	Parsons, M.J.(1989). How we understand art:

dacht van de kinderen voor het werk en voor
elkaar raakt me. Ik zit gebiologeerd te kijken.
Nu ik weet waar het kijken van de kinderen
op gericht is, valt mij de mimiek op. Een
mimiek, die de getormenteerde blik van de
geportretteerde vrouw weerspiegelt. Een
jongetje heeft zijn hoofd net zo scheef, trekt
net zulke fronsen en heeft de stand van de
wenkbrauwen en geopende mond net als op
het schilderij waar hij naar kijkt. Hij lijkt het
schilderij te voelen. En ik kijk naar hem en
voel het schilderij aanwezig zijn. Zouden
andere beschouwers dat ook hebben?
Wanneer ze bijvoorbeeld niet weten waar
de kinderen naar kijken en over praten?
Wat een gesprek en wat een aandacht twaalf
minuten lang! Een museumbezoeker schijnt
gemiddeld niet langer dan negen seconden
naar een werk te kijken. Gaat dit werk over
kijken naar kunst op een andere manier dan
gebruikelijk? Gaat het over het kijken van de
kinderen? Het zijn, gezien de kleding en de
manier van spreken, niet direct kinderen waarvan je kunt aannemen dat ze veel ervaring
hebben met museumbezoek. Alhoewel, de
start van de video is bij nader inzien wel opvallend. Er is een stilte van een seconde of tien
voordat de eerste opmerking komt die betrekking heeft op wat er te zien is, I can see a woman
crying. Het is geen opmerking die afwijzing
verraadt, een voor de hand liggende reactie
van schoolkinderen bij het zien van beelden
die niet voldoen aan de criteria van knap gemaakt, fijn onderwerp en lijkend op de werkelijkheid.2 Het zijn tien seconden die cruciaal
zijn voor het werk. Het roept spanning op.

over kunst. Daarin wordt in leeftijd en ervaring

a cognitive developmental account of aesthetic

onderscheid gemaakt en wordt bij kinderen tussen

experience. Cambridge University Press. Een

6 tot 12 jaar geconstateerd dat hun oordeelkader

cognitief ontwikkelingsgericht onderzoek naar

gericht is op kunst die knap gemaakt is, lijkt op de

de criteria die gehanteerd worden bij het oordelen

werkelijkheid en een positief onderwerp heeft.

Ik vergeet bijna dat ik naar een kunstwerk kijk
dat door iemand met een bepaalde intentie
gemaakt is. Er zijn alleen kinderen te zien en
er is geen enkele indicatie dat er ook maar één
volwassene in de buurt is die hen aanstuurt.
De kinderen maken niet de indruk het gesprek
te moeten voeren. Ze beantwoorden geen
vooraf gestelde vragen. Hun focus geldt het
werk en elkaar. Toch weet je dat ze gefilmd
worden. Drie camera’s brengen de negen
kinderen in beeld. Je krijgt de idee dat ze niet
ver van elkaar staan omdat de beelden regelmatig laten zien dat er sprake is van overlap.
Per camera wordt langzaam ingezoomd en
uitgezoomd, maar de wijze waarop laat zich
niet voorspellen. Wel wordt geprobeerd af en
toe een kind dat iets zegt in beeld te brengen.
Drie camera’s die bewegen betekent dat er drie
mensen moeten zijn die een camera bedienen.
Zijn ze verborgen opgesteld? Je ziet nergens

dat de kinderen zich ook maar enigszins bewust zijn van camera’s die op hen gericht zijn.
Ook de ruimte waar de kinderen zich bevinden
is bij nader inzien toch niet de ruimte die je
verwacht bij een museumzaal. Je ziet de
schaduw van de kinderen op de muur.
De kinderen zijn zo in beeld gebracht dat het
kunstwerk dichtbij ze is en op een hoogte die
lager is dan je in een museumopstelling zou
verwachten. Het schilderij moet zich op hun
ooghoogte bevinden. Eigenlijk op de hoogte
van het bankje waar ik op zit om naar het
schouwspel te kijken. Dat veronderstelt dat
voor deze film zorgvuldig gedacht is over de
wijze waarop de kinderen en dus ook de kijker
in contact gebracht worden met het kunstwerk.
En over hoe ze gefilmd zouden worden.
Hoe langer ik kijk hoe meer ik geraakt word.
Hoe komt het dat de ontmoeting met dit
kunstwerk me zo raakt en meeneemt? Hoe
komt het dat ik jaren nadat ik het werk gezien
heb nog zo goed weet wat het werk bij me
teweegbracht? Natuurlijk breng ik het één en
ander mee in mijn kijken. Ik ben van kleins
af aan geïnteresseerd in beeldende kunst,
alhoewel ik toen niet wist wat dat was. Ik
ben opgeleid tot docent beeldende kunst en
vormgeving, waarvoor zowel het maken, als
beschouwen van kunst en kennis van kunst
een voorwaarde is. Daardoor weet je dat de
geconcentreerde aandacht van de kinderen
in de video bijzonder is. Je maakt het in je
praktijk als docent niet veel mee, ook al is dit
het wat je voor ogen hebt wanneer je kinderen
en jongeren in contact brengt met kunst. Zelfs
als docentopleider merk je dat het oproepen
van dergelijke ervaringen met kunst niet een
alledaagse praktijk zijn, ook al werk je met
studenten die gemotiveerd zijn en die kunst
gaan doceren. En ik neem in mijn kijken mijn
kennis van de kunstgeschiedenis mee en mijn
interesse in esthetica, de esthetische ervaring
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en het tot stand komen van het esthetisch
oordeel. Dat alles maakt deel uit van wat ik
inbreng in mijn kijken en wat in de ervaring
met dit kunstwerk bij elkaar komt en iets tot
stand brengt dat mijn kijken en denken verdiept.
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We hebben allemaal ervaringen die een gevoel
van geïntensiveerd leven kunnen veroorzaken,
ons voldoening geven. In een dergelijke ervaring spelen zowel onze emotie, als ons intellect
een rol in de wisselwerking die we aangaan
met onze omgeving (Dewey, 2005, 54). Dewey
ziet het esthetische niet als iets dat alleen is
voorbehouden aan kunst, maar dat inherent is
Over de ervaring
aan alle ervaringen die een gevoel van geïntenExperience in the degree in which it is experience
siveerd leven veroorzaken. Voor het optreden
is heightened vitality. (...) Because experience is
van zo’n ervaring is weerstand nodig en een
the fulfilment of an organism in its struggles and
gevoelde spanning. Vanuit een bepaalde inachievements in a world of things, it is art in germ. tentie, nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht
Even in its rudimentary forms, it contains the
treden we die weerstand en spanning tegepromise of that delightful perception which is
moet. Daarin ondergaan we iets en worden
esthetic experience. (Dewey, 2005, 19)
we aangezet iets te doen. In iedere ervaring
nemen we iets mee van eerdere ervaringen
Soms heb je ervaringen die zich onderscheiden en tegelijkertijd heeft de opgedane ervaring
van andere ervaringen. Die je meenemen,
invloed op de ervaringen die erna komen.
vervoeren en, in een bepaald opzicht, veranDaardoor wordt groei mogelijk. In feite is dit
deren. Die je een andere kijk geven op wat je
voor Dewey de leermotor van de mens. Voor
als vanzelfsprekend veronderstelde of wat je
onderwijs betekent dat: gelegenheid creëren
meende te kennen.
voor het opdoen van dergelijke kwalitatieve
Die je helpen van het leven te leren. In principe ervaringen (Dewey, 2005, 45).
kunnen dergelijke ervaringen in elke interactie van mens en omgeving voorkomen.
Voor kunstonderwijs is de opvatting van
Maar vanzelfsprekend is dat niet.
Dewey interessant omdat, volgens hem, kunst
Kunst kan dergelijke ervaringen veroorzaken.
per definitie het resultaat is van een ervaring
Kunst als een domein waarin de mens op een
met bovengenoemde kwaliteit. In het uiteinspecifieke manier zijn relatie met de wereld
delijke kunstwerk komt die ervaring in gecontot uitdrukking brengt. Mijn ontmoeting met
centreerde vorm tot uiting.
‘I can see a woman crying. (Weeping Woman)’
was volgens mij zo’n ervaring.
In short, art, in its form, unites the very same
Toch gebeurt het niet vanzelf dat we in interrelation of doing and undergoing, outgoing and
actie met kunst een ervaring hebben die ons
incoming energy, that makes an experience to be
meeneemt.
an experience (Dewey, 2005, 48).
Wanneer dat wel het geval is, is een dergelijke
ervaring volgens John Dewey (1895-1952)
esthetisch. Dewey beargumenteert in Art and
Experience uit 1934 dat het esthetische gezien
moet worden als een kwaliteit die verankerd
zit in ervaringen die de mens opdoet met al
zijn zintuigen, in interactie met zijn omgeving.

Een kunstenaar is niet alleen maker. Hij ondergaat ook zijn eigen werk en werkproces en is
tevens waarnemer van zijn werk, zowel in
wording, als in de staat waarin hij het prijs
geeft aan de blik van anderen. Wil kunst voor
de ander een ervaring van kwaliteit worden,
dan zal dat iets vragen van de kijker. Om waar

te kunnen nemen moet de kijker zijn eigen
ervaring creëren. En deze creatie zal relaties
insluiten die vergelijkbaar zijn met die van de
maker. Ze zijn niet letterlijk hetzelfde. Maar
zonder daad van re-creatie is een object niet
waargenomen als een kunstwerk (Dewey,
2005, 52). Daarbij maakt Dewey een onderscheid tussen herkennen en waarnemen.
Bij herkenning vallen we terug op wat we
al kennen. Voorbij die herkenning ontstaat
waarneming die laat zien wat niet eerder
gezien is. Dat betekent dat wanneer we het
kunstwerk tegemoet treden vanuit een
bepaalde vooropgestelde blik, deze ons het
zicht ontneemt op het werk. Het kunstwerk
fungeert dan als een toetssteen voor die blik.
Het al dan niet herkennen of samenvallen van
die blik bepaalt dan de ervaring, die volgens
Dewey niet esthetisch genoemd kan worden.
Dat is wat zo fascinerend is aan de video
‘I can see a woman crying (Weeping Woman).’
De kinderen nemen de tijd om het werk te
laten werken. Geleidelijk aan geeft het zich
prijs en daarbij gaan de eigen kennis en
ervaring van de kinderen meespelen. Die
kennis en ervaring staan niet voorop en gaan
de interactie aan met wat wordt waargenomen.
Daardoor kunnen ze op een bepaald moment
zich verplaatsen in de kunstenaar en de
keuzes die deze gemaakt heeft voor de
vervorming van het gezicht van de vrouw.
Dat ongefilterd kan worden gekeken is op
zijn beurt veroorzaakt door de maker van
het werk. Zij heeft een situatie gecreëerd die
kinderen op hun manier laat kijken en laat
praten over een ander, niet in beeld gebracht,
kunstwerk. Dat mij vervolgens aanspreekt en
dwingt tot actief kijken, mij grijpt, verwondert
en mij het vervolgens laat bevragen en laat
bedenken wat er in dit werk gebeurt en hoe
dat gebeurt. Waardoor ik tot een inzicht kom
dat ik eerder niet had over kijken naar kunst.
Je ziet zowel in mijn reageren op het werk, als

in dat van de kinderen, dat eerdere ervaringen
een rol spelen.
Voor de praktijk van de kunsteducatie en met
name de kunstbeschouwing is het belangrijk
om een situatie te creëren waardoor als het
ware ongefilterd kan worden gekeken. Dat
betekent niet dat er geen filters mogen zijn.
De stelling is dat in het kunstonderwijs bewust
of onbewust filters aangeleerd worden die de
dialoog tussen kunstwerk en beschouwer in
de weg staan. Die er voor zorgen dat werk
tegemoet getreden wordt vanuit een vooringenomen blik. Ziet de leerling die en die stijlkenmerken in het werk? Herkent de leerling
de beeldende aspecten waaruit het werk is
opgebouwd? Weet de leerling waar het werk
over gaat? Er zijn veel analyse schema’s die op
een systematische manier proberen de leerling
vat te laten krijgen op kunstwerken. Dergelijke
hulpmiddelen bij beschouwen leiden wel tot
herkennen, maar de vraag is of ze leiden tot
waarnemen in de betekenis die Dewey daaraan hecht als het gaat om het krijgen van een
esthetische ervaring.
Toch zijn die schema’s er niet voor niets. We
weten als docenten allemaal dat anders andere
filters het zicht belemmeren, zoals het filter
van vakmanschap of het ontbreken daarvan.
“Dat kan mijn kleine broertje ook”; “is dat
kunst?” We doen ons best om de leerling te
leren het oordeel uit te stellen, eerst goed te
laten kijken alvorens tot een oordeel te komen
en in die oordeelsvorming verschillende aspecten te betrekken, zoals aspecten van de
voorstelling, aspecten van de vormgeving,
waaronder beeldende aspecten, en gebruik
van materiaal en techniek. Toch is het mijn
overtuiging dat in het kijken naar kunst het
oordeel zich in het kijken direct aandient en
dat juist in die confrontatie tussen kunstwerk
en oordeel een voor kunsteducatie belangrijk
element zit. Om dit te verduidelijken wil ik
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ingaan op het begrip ‘verwachtingshorizon’ en
het spel, zoals dat in relatie tot interpreteren
van kunst wordt opgevoerd door Hans Georg
Gadamer (1898-2002).

De verwachtingshorizon en het spel
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Een benadering die aanvullend kan zijn in
het denken over tot stand laten komen van
een esthetische ervaring is het begrip verwachtingshorizon, Erwartungshorizont. Het
is een term afkomstig uit de hermeneutiek
en door Hans Georg Gadamer uitgewerkt in
relatie tot het interpreteren van kunst. Zowel
het kunstwerk als de beschouwer dragen een
geheel aan referenties met zich mee, die in
de loop van de tijd worden opgebouwd en
continue aan verandering onderhevig zijn.
Voor een kunstwerk is dat bepaald door de
tijd waarin het is gemaakt en door wat er in
de loop van de tijd aan interpretaties bij is
gekomen en bijkomt. Het is dus een groeiende,
en veranderende verwachtingshorizon.
De kijker neemt in zijn kijken zijn verleden,
zijn ervaringen, culturele bagage en dergelijke
mee en ook die zijn steeds veranderend.
In het kijken naar kunst komen beide verwachtingshorizonten samen. Wanneer de
verwachtingshorizon van kijker en kunstwerk
te ver uiteen liggen, kan dat het waarnemen
in de weg staan. Dat is het geval wanneer we
kunst links laten liggen, omdat we er bij wijze
van spreken niets mee kunnen. Er is dus
bereidheid nodig om de ontmoeting toe te
staan, er in mee te gaan of in mee te spelen.
Dan kan de ontmoeting een esthetische
ervaring worden. Juist het niet voldoen aan
de verwachting en de bereidheid om in interactie met het kunstwerk te gaan, maken dat
er iets kan gaan schuiven in die verwachting
en dat de verwachting kan worden bijgesteld.

Das Kunstwerk hat vielmehr sein eigentliches
Sein darin, daß es zur Erfahrung wird, die
den Erfahrenden verwandelt (H.G. Gadamer,
1990, 19).
Van belang is dus de bereidheid mee te spelen.
In de De actualiteit van het schone. Kunst als spel,
symbool en feest legt Gadamer spel uit als een
elementaire functie van het menselijke leven.
Menselijke cultuur is zonder een spel-element
niet mogelijk. Kenmerkend aan spel is volgens
hem beweging en herhaling van beweging
zonder dat daar een doel aan verbonden is.
Het winnen van het spel is niet een werkelijk
doel van het spelen, maar het in spel bewegen.
En ín dat in spel bewegen is er speelruimte.
Het is de rede van de mens die zich, in het
doelloze van spel, regels stelt en zich zo doelloos gedrag oplegt dat ook zo bedoeld is.
Of, zoals Gadamer het schrijft: spel is dus in
laatste instantie zelfrepresentatie van de eigen
spelbeweging (Gadamer, 1993, 50). Het spel
representeert zijn eigen spelbeweging.
Bij het spelen is er altijd sprake van meespelen. Als toeschouwer word je onderdeel
van het spel. De toeschouwer beweegt zelf ook
mee met en in het spel. In dat opzicht is spel
communicatief. Het kunstwerk als spel vraagt
volgens Gadamer dan ook om mee te spelen,
om in het spel te zijn. En tijdens dat spelen is
er geen verschil meer tussen het kunstwerk
en de kijker. Samen maken zij de betekenis.
Het kunstwerk is dan ook pas kunstwerk,
wanneer het als kunstwerk gezien wordt en
er een medespeler is die het spel meespeelt
en in het spel de speelruimte zoekt.
Het is een vergissing te menen dat de eenheid
van het kunstwerk geslotenheid betekent tegenover
degene die zich naar het kunstwerk wendt en
erdoor wordt bereikt (Gadamer 2010, 38).

Het kunstwerk communiceert dan ook niet
één betekenis, of de betekenis die de maker
er aan gegeven heeft. Het is aan de medespeler
om de dialoog aan te gaan met het kunstwerk,
zijn verwachtingshorizon in relatie te brengen
tot die van het kunstwerk.
Dialoog veronderstelt twee partijen die met
elkaar in dialoog willen gaan. Die even op een
bepaald moment met elkaar willen verwijlen.
Het veronderstelt ook dat het kunstwerk in
staat is tot het voeren van een dialoog. Dat
het niet alleen een object is om naar te kijken,
maar ook een subject om mee te spreken en
om mee van gedachten te wisselen. In ‘I can
see a woman crying (Weeping Woman)’ zijn
de kinderen in twee opzichten medespeler.
Ze worden opgevoerd als medespelers, die
in dialoog zijn met het spel dat Picasso heeft
gespeeld en waarvan ‘Weeping Woman’ het
resultaat is. En ze zijn onderdeel van het
kunstwerk dat met mij een spel speelt en mij
aanspreekt op mijn fascinatie voor de esthetische ervaring.

Esthetische ervaring en muzische
beleving
Dit essay is geschreven vanuit het perspectief
dat beschouwen van kunst er toe doet en dat
in het beschouwen het oordeel van de kijker
en impliciet ook het kunstwerk mee mag doen.
Daar waar er in de interactie beweging komt
en de eigen verwachtingshorizon en die van
het kunstwerk gaan schuiven, ontstaat een
kwalitatieve ervaring die voor Dewey en
Gadamer een esthetische ervaring is. Wil
kunst beschouwen er toe doen, dan zullen
we situaties mogelijk moeten maken die onze
leerlingen tot medespelers maken in het spel
dat kunst is. In Muzische Professionalisering
koppelt Bart van Rosmalen de mythe van de
muzen, en wat hij de muzische beleving
noemt, aan Gadamers gedachte dat in het

samenspel van kunst en toeschouwer het gaat
om het heen en weer bewegen tussen het zichzelf
verliezen en in veranderde staat weer bij zichzelf
terugkeren (Van Rosmalen, 2016). Hij daagt
ons daarbij uit het niet bij filosoferen te laten,
maar te zoeken naar manieren om onszelf en
anderen in vervoering te brengen. Want:
Zonder die vervoering blijven we gevangen in
onszelf, in ons gewone en bekende doen en laten.
Dat wij in vervoering raken en ons laten meeslepen
betekent dat het vreemde ons op iets aanspreekt,
stelt Gadamer. Daarom is vervoering niet alleen
zelf- vergetelheid, maar ook een hernieuwde
verbinding met onszelf (Van Rosmalen, 2016).
Het is die uitdaging die me heeft aangezet om
te zoeken naar manieren die de vervoering
kunnen bewerkstelligen. Naar manieren om
ons medespelers te maken in het spel dat
kunst is. Daarbij neem ik als uitgangspunt de
gedachte dat je het kunstwerk kunt beschouwen als een persoon waarmee je in gesprek kunt
gaan. Deze gedachte heeft geleid tot een serie
experimenten met studenten en volwassenen.
Ik vraag hen een kunstwerk tegemoet te treden
als ware het een persoon. Met die keuze breng
ik een element in het kijken, dat van het object
dat een kunstwerk is een subject maakt. Door
die verschuiving wordt de kijker gevraagd het
kunstwerk even niet als ding te zien maar als
een sprekend subject.
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Willem Speekenbrink, Still, aluminium, 2007
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Still van Willem Speekenbrink (2007) is gekocht door HKU en staat opgesteld voor de
ingang van de mediatheek. Het beeld is iets
groter dan de menselijke maat en is gegoten
in aluminium. De titel verwijst naar een still,
een stilstaand beeld, uit een film waarin een
proef met een atoombom is te zien. Still kan
echter ook gezien worden als een uitdrukking
van iets wat stil is, zonder geluid en kalm.
Still kan ook vertaald worden als ‘nog.’ Nog te
komen? Aan studenten is gevraagd welke
vraag ze deze persoon zouden willen stellen.
De volgende vragen werden gesteld:
Wat heb je de afgelopen weken
allemaal gezien?
Heb je het koud?
Van welke planeet kom je?
Hoe vind je het om betast te worden?
Moeten we geen afstand houden?
Hoe zwaar ben je?
Wat gaat er om in je hoofd?
Waarom ben je zo grijs?
Wat doe je op deze plek?
Ben je blij?
Waar ben je van gemaakt?
Wat ben je eigenlijk?
Hoe oud ben je?
Waar kom je vandaan?

Al deze vragen kunnen alleen gesteld worden
doordat het kunstwerk deze vragen in zich
heeft. Het kunstwerk geeft iets prijs waardoor
de vragen gesteld kunnen worden. De studenten vonden het in eerste instantie een vreemd
experiment. De meeste studenten hadden dit
werk nauwelijks opgemerkt, ook al zijn ze
er regelmatig langs gelopen op weg naar de
mediatheek. Er leken aanvankelijk geen aanknopingspunten in hun ervaring met andere
werken en hun kunsthistorische kennis, waardoor het beeld in hun kijker kon komen. Het
spreken met elkaar over wat hen in het beeld
deze vragen had doen stellen, leverde vervolgens speelruimte op en verschuiving van de
verwachtingshorizon, die voor de esthetische
ervaring zo belangrijk is. Het stellen van de
vragen, het delen ervan en het toelichten waarom ze deze vraag gesteld hadden gaf hen een
opening, waardoor het werk zijn werk kon
doen. In dit experiment is de start om het werk
een vraag te stellen, als ware het een persoon,
de opening om in dialoog te treden. De vraag
stellen is daartoe een aanzet. Om de werking
van het werk zijn werk te laten doen is echter
meer nodig. Een belangrijk element hierin is
het delen. Het delen van de vragen met elkaar
en toelichten wat in het werk de vraag heeft
opgeroepen helpt de verschillende kanten van
het werk als subject zichtbaar te maken. Alleen
al het stellen van de vragen en het delen verschaften de speelruimte. Bepaalde aspecten
van het werk zoals de titel, de aanleiding voor
het maken, andere aan het werk verwante
werken, waren bij de aanvang van het experiment niet gegeven. Pas na het delen van de
vragen kon relevante informatie helpen om de
dialoog te versterken. Het is interessant in een
vervolg te kijken op welke manier die dialoog
gevoed kan worden. Is het de docent die stukjes informatie toevoegt, of kan de leerling of
student aangezet worden zijn of haar nieuwsgierigheid te voeden?

In een tweede experiment heb ik geprobeerd
met studenten de contemplatieve dialoog
toe te passen, niet op een tekst, maar op een
kunstwerk. In de contemplatieve dialoog
wordt de lezer van een tekst gevraagd een
passage te kiezen, die voor hem of haar
inspirerend is, of van betekenis. Dit wordt
gedeeld. In een tweede ronde wordt anderen
gevraagd te citeren wat hem of haar heeft
aangesproken in de toelichting van een ander.
In de derde ronde wordt besproken wat het
delen heeft opgeleverd aan inzichten, vragen
of thema’s. In plaats van te citeren hebben de
studenten het werk Still bekeken en vervolgens
een detail gefotografeerd met hun mobiele
telefoon. Ze hebben opgeschreven waarom ze
dit detail kozen. Vervolgens heeft ieder de foto
laten zien en opgelezen wat hem of haar deed
besluiten om deze foto te nemen. In de tweede
ronde koos elke student een foto en toelichting
van een ander en schreef op waarom deze
voor hem of haar van betekenis is. Ook dit
is gedeeld. Daarna hebben we gekeken naar
wat deze manier van werken deed met onze
kijk op Still.

Still bleek in beide experimenten verborgen
krachten te hebben. Behalve een bevroren
beeld van wat een vernietigende explosie is,
gaf het beeld aanleiding te denken over de
rol van de mens bij deze vernietigende kracht.
Over de stilte voor en na een dergelijke
ontketening. Over de onmogelijkheid om
een genomen beslissing terug te draaien.
Over de keuzes die de maker gemaakt heeft;
over de textuur van het werk, het materiaal
en de maat. Kortom: de contemplatieve dialoog is toepasbaar op beeldende kunst en laat
verwachtingshorizonten verschuiven.
Beide werkvormen, het stellen van een vraag
alsof het kunstwerk een persoon was, en de
contemplatieve dialoog, zijn ook met andere
kunstwerken en doelgroepen uitgeprobeerd.
Ze vormen een fundament waarop in het
lectoraat verder gebouwd kan worden.
De rol die de bevooroordeelde blik mag
spelen in het kijken vormt voor het komend
jaar een andere uitdaging.
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Epiloog
‘I can see a woman crying
(Weeping Woman)’

Plotseling oog in oog
Door jou gegrepen
Niet meer los te maken
Je spreekt me aan
Ik neem de tijd
Je hebt zoveel te vertellen
Jouw schoonheid in beweging
Ontbloot op drie schermen
Met negen kinderen
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Ze praten voor je
Kijken voor je
Maken je tot wie je bent
Je verbergt iets maar wat
Via de kinderen zie ik haar verdriet
hun verdriet worden
In hun spreken
En jouw voordracht
Word ik gevangen
Het laat niet meer los
En verandert mijn blik
Op hun kijken voorgoed
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DE SCHEPPENDE,
VIRTUOZE
KUNSTDOCENT
Myrthe Nagtzaam

Beste kunstdocent,
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Jij en ik weten, goede kunstenaars zijn behoorlijk geniaal.1 Jullie
zijn origineel, vindingrijk, durven het onvoorspelbare toe te laten,
voegen iets toe aan het bestaande of plaatsen iets in een nieuw
daglicht. Als docent aan de kunstacademie mag ik het dagelijks
aanschouwen. En je mag best weten: ik heb veel respect voor jullie.
Jullie durven fouten als cadeautjes te benaderen, beginnen steeds
weer aan iets zonder (zeker) te weten of er iets van waarde uit gaat
komen, of dat iemand het zal waarderen en, bovenal, jullie tonen
de moed te vertrouwen op je eigen inschattingen, ideeën en opvattingen. Uit deze ode kun je terecht opmaken dat ik een beetje jaloers
ben. Het leven van een kunstenaar lijkt me niet makkelijk, maar wel
enorm rijk. Misschien benader ik het kunstenaarschap te clichématig, maar ik heb het idee dat het je uitdaagt je hart te volgen en
te doen waar jij écht voor staat. Ben je dat met me eens? Ik hoor je
denken: ‘waarom ben jij dan geen kunstenaar geworden?’ Daar
heb ik laatst goed over nagedacht en ik denk te weten hoe dat zit.
Ik zou niet eigenwijs genoeg zijn en niet voldoende overtuigd van de
waarde van mijn eigen ideeën. Ik zou me te sterk laten leiden door
wat ik denk dat de ander van me zou verwachten en ik zou gaan
twijfelen aan mezelf en mijn overtuigingen wanneer afwijzing en
armoede op de loer liggen. Ik hou van zekerheid, van structuur en
van weten waar ik aan toe ben.

1	De insteek van het begin van deze
brief is brutaalweg geleend van
Nirav Christophe, in het voorwoord

van het boek Het naakte schrijven,
2007, p. 9
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Misschien moet ik eerst het waarom van mijn schrijven toelichten
voordat ik je overval met mijn overpeinzingen. Ik schrijf je omdat
ik graag met je van gedachten zou willen wisselen over je rol als
kunstenaar voor de klas of kunstdocent. Als kunstgeschiedenisdocent aan de Docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving
(DBKV) valt het me geregeld op dat wanneer ik jou, kunstenaar in
wording en kunstdocent in spe, een korte les laat geven over bijvoorbeeld een werk van Van Eyck, Titiaan of Caravaggio, je dat vrij suf
aanpakt. Mag ik dat zeggen? Je maakt een PowerPoint of KeyNote
en deelt vervolgens wat feiten over het kunstwerk. Ik zal de eerste
zijn die toegeeft dat kennis over het werk van belang is om het werk
goed te kunnen bespreken, maar is het navertellen van feiten de
enige manier? Waarom pak je het niet wat origineler, uitdagender
en betekenisvoller aan?
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Ik schrijf je deze brief vanuit mijn overtuiging dat het beter kan, dat
hier winst te behalen is. Ik wil je graag uitdagen de kwaliteiten die je
ogenschijnlijk als vanzelfsprekend inzet in je kunstenaarschap
bewuster in te zetten bij het voorbereiden en geven van kunstlessen
en vooral, want daar ligt mijn expertise, wanneer je spreekt over de
kunst van de grote meesters uit de kunstgeschiedenis. Maar eigenlijk
zou ik nog verder willen gaan en je willen wijzen op de taak die je in
mijn optiek nog niet volledig vervult. Ik zal je uitleggen wat ik
bedoel: ik zou willen dat je wat meer kunstenaar blijft wanneer je
docent wordt. Waarom? Omdat ik er van overtuigd ben dat je op
die manier het onderwijs dat je ontwerpt en geeft betekenisvoller
maakt; dat je meer keuzevrijheid voelt en vervolgens beter doordenkt en doorleeft waarom je de keuze maakt die je maakt, en
vanuit die overtuiging handelt. Je komt daarmee tegemoet aan de
oproep van de onderwijsfilosoof en mijn held Gert Biesta om meer
aandacht te besteden aan het waartóe van ons onderwijs. Ik ben
het met hem eens dat wij als docenten ons te weinig afvragen
waartoe we onderwijzen. Waar dragen wij als docenten aan bij?
En welke consequenties heeft het antwoord op deze moeilijke vraag
voor onze didactische keuzes?
Ik ben er van overtuigd dat jouw verbeeldingsvermogen en vindingrijkheid, of zoals Biesta het noemt, je virtuositeit, goed van pas komt
bij het naleven van deze grote, complexe vraag. Biesta hecht veel
belang aan aandacht voor virtuoos onderwijs. Hij merkt hier het
volgende over op: Virtuoos onderwijs vraagt een voortdurende
verbinding met het vraagstuk van de bedoeling van onderwijs en
onderwijzen. Het kunstenaarschap van de virtuoze docent komt ook
tot uitdrukking in de rol van imaginatie: het vermogen om datgene

te zien wat nog geen realiteit is. 2 Vind je het niet reuze interessant
dat hij spreekt over ‘het kunstenaarschap’ van de docent? En zich,
geïnspireerd door Aristoteles, afvraagt welke vorm van kunst onderwijzen wezenlijk is?3 In een Keynote voor Het ABC ging hij hierin nog
iets verder en onderstreepte het belang voor een docent om te
kunnen zien wat er in een situatie nodig is; het vermogen om mogelijkheden te zien die nog geen realiteit zijn en het vermogen om niet
te willen zien wat de toekomst kan blokkeren.4 Deze beschrijving zou
op het lijf geschreven moeten zijn van jou als kunstenaar voor de
klas, toch? Eigenlijk zegt hij daarmee volgens mij dat veel docenten
er bij gebaat zouden zijn als ze wat van jouw kwaliteiten zouden
overnemen. En precies dit is wat ik ietwat pijnlijk vind. Ik heb namelijk het idee dat je het clichébeeld dat van jou bestaat nog niet per
se waarmaakt. Regelmatig kom ik op een middelbare school en
observeer ik de lessen die jij en je collega’s geven. En ik moet eerlijk
zijn: vaak geven die lessen nog niet veel blijk van virtuositeit. Ik zie in
de kunstlessen niet zoveel hang naar originaliteit of vernieuwing als
dat je zou verwachten, ik vind dat er opvallend weinig weerstand
wordt geboden tegen het gangbare, dat er weinig alternatieven of
suggesties worden aangereikt tegen de standaard en het valt me op
dat er minimaal gebruik gemaakt wordt van de verbeeldingskracht
en speelruimte die kunst volgens mij biedt. Hoe komt dat toch?
Ik begrijp natuurlijk dat mijn oproep tot virtuositeit makkelijker gezegd
dan gedaan is en snel bij mooie gedachtes blijft. Ik herken de complexiteit van de praktijk heel goed. Ik denk dat wij als docenten veel
obstakels zien: dat we ons snel laten afschrikken door alles wat nog
moet en, zonder dat ik het heel dramatisch wil maken, dat we het
voor onszelf werkbaar maken simpelweg om het vol te kunnen houden.
Ook denk ik dat het idee van schoolkunst onze virtuositeit binnen
de kunsteducatie in de weg zit. Je weet dat ik erg fan ben van de
onderzoeken van Folkert Haanstra en Emiel Heijnen waarin ze dit
probleem van schoolkunst aankaarten en komen met de suggestie
van Authentieke Kunsteducatie. Ik zal je daarom niet wederom

2	Biesta, G. (2015). Virtuoos onderwijs

4	Zie Biesta (2015.3) op

en virtuoos onderwijzen. p.1-2.

www.hetabc.nl/wp-content/

Tekst op www.hetabc.nl/wp-

uploads/2015/10/Het-ABC-12-

content/uploads/2015/10/Het-

okt-2015_Gert-Biesta.pdf

ABC-12-okt-2015_Gert-Biesta.pdf
3	Biesta, G. (2014). Het prachtige risico
van onderwijs. Culemborg: Uitgeverij
Phronèse
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lastigvallen met mijn liefde voor hun denkbeelden, we hebben het
daar al erg vaak over gehad. Wel vind ik het relevant in te gaan op
waarom ik denk dat het principe van schoolkunst het idee van
virtuositeit bijt. Eigenlijk is het heel simpel. Ik denk dat het idee van
schoolkunst al zo op ons netvlies gebrand staat dat we het waarom,
of waartoe van kunsteducatie vergeten te bevragen. We hebben al
geaccepteerd dat kunst gemaakt op scholen er zo uitziet en dat we
geen tijd hebben voor het gedoe rondom iets anders verzinnen en
organiseren, of het bestaande verbeteren. Kritisch gezegd denk ik
dat wij als docenten complexiteit willen vermijden (denk aan:
ingewikkelde discussies, moeilijke vragen, gefrustreerde leerlingen,
boze ouders, onvoorspelbaarheid en vieze vingers) juist omdat we
onze baan nu al behoorlijk complex vinden. We zoeken heel hard
naar verlichting en iets waardoor onze taak simpeler wordt, juist
omdat we het nu zo zwaar vinden. Laat staan dat we onszelf uitdagen risico te nemen en het complexer te maken dan het al is.
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Maar je hoort het al: nu redeneer ik sterk vanuit mezelf; ik stel jou en
mij gelijk aan elkaar. En verschillen we niet juist op dit vlak? Want is
iets nieuws uitproberen, risico en complexiteit toelaten en het
overwinnen van een zelfverkozen obstakel niet juist wat jou als
kunstenaar zo fascineert in het scheppende proces? Ik heb het idee
dat kunst maken er juist voor een groot deel om draait dat je zoekt
en onderzoekt, zonder precies te weten wat dat op gaat leveren,
maar dat je gedreven bent door een diepe overtuiging. Daarmee wil
ik niet zeggen dat je deze zoektocht of dit avontuur altijd ‘leuk’ vindt
of dat het je makkelijker afgaat dan een ander – ik weet ook dat dat
onzin is – maar ik heb wel het idee dat je gewend bent vorm te geven
aan een overtuiging: bij elk integraal beoordelingsmoment in de
opleiding zie ik daar namelijk het resultaat van. Uit het proces dat je
dan toelicht blijkt dat je twijfel en tegenslagen hebt doorstaan,
risico hebt durven nemen en de noodzaak hebt gevoeld te experimenteren, juist omdat er iets is dat het verdient verbeeld en gedeeld
te worden. Zie ik dat goed?
Ik zou het geweldig vinden als je die overtuigende houding en dat
doortastende handelen kon inzetten in de onderwijswereld. Zou het
geen mooie gedachte zijn om onderwijs en een kunstzinnig proces in
dat opzicht meer op elkaar te laten lijken? Zodat een school minder
gaat lijken op een bedrijf of een mechanisme5, en meer op een plek

5	Biesta (2014, p.19)

waar het spontane en prille mag groeien? Waar experimenteren
wordt aangemoedigd? Waar het gesprek minder zal gaan over (leer)
opbrengsten6, structuur, nut7, verdiensten en tegenslagen, en meer
over inspiratie, authenticiteit, betekenis, kansen en naast elkaar
bestaande mogelijkheden of oplossingen?
Drijf ik door?
Dat is wat ik zo geweldig vind aan Biesta’s boek ‘Het prachtige risico
van onderwijs’: dat hij inzichtelijk maakt dat we moeten blijven
zoeken naar wat goed onderwijs is, en dat een eenzijdig beeld van
wat educatie is of zou moeten zijn tegelijkertijd niet bestaat. Hij
heeft het over de zwakke kracht van onderwijs en ziet dat als een
kwaliteit die we moeten koesteren.8 En, hij zegt het niet letterlijk zo,
maar in zijn boek vind ik de overtuiging dat het onderwijs nooit
minder gecompliceerd gaat worden dan dat het nu is en dat dat
juist is wat we moeten waarderen aan onze baan als docent. Onderwijzen ís gewoon een complexe taak en het vraagt een constant
onderzoekend vermogen en virtuositeit van ons als docenten om het
ideaal te combineren met het werkbare, om ruimte te bieden aan
wat ruimte verdient en om te creëren wat de moeite waard is te
bestaan. Biesta ziet onderwijs daarom niet als iets wat we uitvoeren
of uitdenken, maar als een scheppende daad: een daad waarbij iets
in de wereld wordt gebracht wat nog niet eerder bestond.9 We zullen
moeten accepteren dat dit een risicovolle aangelegenheid is en dat
lawaai, meningsverschillen, verzet en algehele verstoring van vrede10
op de loer liggen.
Ik denk graag met je mee wat het betekent de theorie van Biesta
tot leven te laten komen. Wat betekent het in de praktijk om een
scheppende, virtuoze docent te zijn? De focus zal niet liggen op het
uitdenken, stellen van doelen en deze implementeren, maar steeds
op afstemming op concrete situaties met concrete leerlingen.11
Voorop staat dus dat je handelt, in het moment, naar waar het

6		 Idem, p. 177
7		Biesta, G. Keynote 2016 De samen-

op: www.scienceguide.nl/201603/
kunst-is-bewust-nutteloos.aspx)

hang tussen kunst en pedagogiek

8		 Biesta (2014, p. 12)

in primair onderwijs, Symposium:

9		 Idem, p. 25

‘D21. Scholen ontwerpen in de

10		 Idem, p. 29

eeuw van creativiteit’, (de essentie

11		 Idem, p. 189

van Biesta pleidooi is na te lezen
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jou als kunstdocent om te doen is. Dat is natuurlijk nooit één ding,
Biesta spreekt daarom ook over de multidimensionaliteit van het
doel van onderwijs en het zal van je vragen steeds te balanceren,
af te stemmen en te prioriteren.12 Om na te gaan wat dit concreet
zou kunnen betekenen haal ik graag de theorie van Muzische
Professionalisering van Bart van Rosmalen aan. Weet je nog dat wij
het eerder over zijn proefschrift hebben gehad? We hadden het toen
over de kunstdocent als muze. Ik schreef je toen: “De muze, oftewel
de kunstdocent, is dus niet iemand die zomaar droge feiten overdraagt of doorgeeft, maar zoals eerder genoemd, zorgt voor
verbinding en inspiratie. En om dit daadwerkelijk goed te kunnen
doen is het in mijn optiek nodig dat de muze zelf kennis van zaken,
artisticiteit en inlevingsvermogen toont om het daarmee ook over
te dragen.”13 Kun je het je nog herinneren? Ik ben er van overtuigd
dat Van Rosmalens idee van muzische professionalisering ons
handvatten biedt bij onze wens onszelf om te dopen tot die scheppende, virtuoze docent die het onderwijs zo goed kan gebruiken.
Waar hij namelijk voor pleit is dat wij leren van de muzen, geboren
uit het verlangen naar zin en betekenis.14 De muze gaat goed na wat
het verdient de lof te bezingen, wie zij wil overtuigen en hoe ze dat
het beste kan doe en vervolgens – en nu komt het – bezingt zij! Ze
denkt, beschouwt en praat niet alleen, nee ze maakt, ze vertelt, ze
speelt en ze deelt.15 Ze geeft vorm en kleur aan de inspiratie die ze
over wil brengen, en schept ruimte voor een betekenisvolle ervaring,
werking, weerklank en waardering.16 Natuurlijk lukt het ook – of
zelfs – de muze niet iedereen zomaar in één keer te bereiken, te
overtuigen of tevreden te stellen. Ze zal ook weerstand moeten
bieden tegen wat in de weg staat, ze zal door moeten zetten als
het niet mee zit en ze zal haar verbeeldingskracht, onderzoekende
vermogen en doorzettingskracht moeten inzetten om te gaan voor
waar ze voor staat en ze zal moeten accepteren dat ze niet alle
controle heeft. Toch zal ze zich niet laten meeslepen door de overtuigingen van anderen, zich niet van de wijs laten brengen door
meningen en kritiek, trends en mode, administratie en bureaucratie.
Ze zal accepteren dat het niet makkelijk zal zijn en neemt risico,

12		 Idem, p. 188-189
13		Nagtzaam, M. (2016) Van tegenkracht naar verbindingskracht

14		Rosmalen, B. van. (2016)
Muzische Professionalisering.

Zoals Seneca zegt De gids moet niet gekozen worden om wat hij
zegt, maar om wat hij doet.17 Graag illustreer ik daarom hoe ik dat
voor me zie aan de hand van een voorbeeld uit mijn eigen praktijk.
Ik heb het eerder met je gehad over die ietwat suffe kunstgeschiedenislesjes die vaak in mijn klas werden gegeven, hè? In
reactie daarop heb ik afgelopen jaar studenten zoals jij een korte
les laten geven over een kunstwerk. Met de opdracht om te vertellen
alsof hij of zij de kunstenaar zelf was; en dus zelf het kunstwerk
zou hebben gemaakt. Je zult het niet geloven, maar het was een
prachtige muzische oefening en een geslaagd experiment: ik nam
virtuositeit waar! Ik laat het je zien: na een voorbereiding van slechts
vijftien minuutjes sprak een student die Botticelli ‘was’ bijvoorbeeld
als volgt over ‘zijn’ werk “De geboorte van Venus”:
De mythologie vertegenwoordigt voor mij veel. Ik ben er van
overtuigd dat de verhalen een diepe en geheimzinnige waarheid
bevatten. Een van de leden van de familie de Medici heeft dit
schilderij bij mij besteld. Ik wilde de mythe op een waardige
manier afbeelden met respect voor het verhaal. Anatomische
correctheid was minder belangrijk voor me en op de een of
andere manier maakt dat het geheel juist minder plastisch.
Ik wilde het beeld zo harmonisch mogelijk maken.(...) Ik hoop
dat de lengte van haar hals niet opvalt en niemand er op let
dat ik haar schouder zo schuin heb geschilderd. Misschien had
ik dat beter anders kunnen doen. Al denk ik dat ze dan minder
mooi was geworden. Ik geloof namelijk dat mijn vrijheden
veel bijdragen aan haar schoonheid, dus het is goed zo.
Vind je dat nou niet interessant? Het is maar een kleine aanpassing
aan de opdracht ten opzichte van vorig jaar, maar het resultaat is
bijna onvergelijkbaar. Deze biografische benadering in een performatief jasje daagde de studenten uit de juiste vragen te stellen over
een werk. De kunstdocenten in spe gingen in de voorbereiding en
in de les veel meer in op de keuzes die de kunstenaar had gemaakt,
dan op droge, irrelevante feitjes. Ze vertelden vanuit een veel grotere

Utrecht: uitgeverij IJzer. p.14

(op: www.musework.nl/en/

15		 Idem, p. 14 & p. 21

page/2676/van-tegenkracht-

16		 Idem, p. 16 & p. 22

naar-verbindingskracht)

verrassing, verwarring en frustratie voor lief. Omdat ze maakt
vanuit een diepe overtuiging, is het de eventuele strijd die het
oplevert waard.

17		 Seneca, Brief 52 aan Lucilius
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betrokkenheid en overtuiging, ze deelden wat hen raakte en nieuwsgierig maakte, ze waren even écht de kunstenaar en hun opvoering
werd soms een ware performance! En als ze informatie over bepaalde keuzes van de kunstenaar niet konden vinden, daagden ze zichzelf uit te bedenken wat mogelijke redenen konden zijn, onder
andere ingegeven door de cultuurhistorische context. En dat is
precies waar het mij als kunstgeschiedenisdocent om te doen is.
Ik, en velen anderen met mij,18 wil werken aan de Bildung van de
student en dus voorbij aan het niveau van leren en weer vergeten.19
Ik wil dat ze een onderzoekende houding aannemen; dat ze niet
slechts napraten, maar goed kijken, studeren, zich verplaatsen in
de kunstenaar en zichzelf moeilijke vragen stellen, om die vervolgens
zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Twijfel is daarbij niet
alleen toegestaan, maar verplicht! Docent kunsttheorie Ad de Visser
zegt dat mijns inziens mooi: Kunstbeschouwing is geen invuloefening, geen quiz, maar een langdurig proces van aarzelende overwegingen (...) geleid door de hoop eens te ontdekken waar de
kunstenaar zelf zo moeizaam naar op zoek was.20
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En zoals ik al eerder zei, ligt hier een belangrijke taak voor mezelf.
Want naarmate het einde van deze brief nadert begin ik me steeds
meer te realiseren dat ik deze brief weliswaar aan jou richt, maar
eigenlijk vooral mezelf tot de orde roep. Ik zie bij jou en je medestudenten vaak een duidelijke hang naar structuur, veiligheid en
voorspelbaarheid en dat komt me ernstig bekend voor. Als ik wil dat
mijn studenten die onderzoekende, nieuwsgierige en kunstdocenten
worden, dan zal ik die kant van mezelf ook veel vaker moeten tonen.
Of, zoals de Franse pedagoog Philippe Meirieu zegt in zijn boek
Pedagogiek. De plicht om weerstand te bieden:
Wanneer de leraar zichzelf (...) ziet als een onderzoeker van zijn
eigen weten en voortdurend een onderzoekende houding aanneemt
ten opzichte van wat hij weet en ten opzichte van de middelen om
dit weten over te dragen, en als hij de leerling deze specifieke
houding van denken-in-uitvoering opmerkt, dan zal deze zich in
toenemende mate in het avontuur storten.21

18		 Idem, p. 14 & p. 21
19		 Idem, p. 16 & p. 22
20

Seneca, Brief 52 aan Lucilius

21		Meirieu, Ph. (2016). Pedagogiek.
De plicht om weerstand te bieden.
Culemborg: Uitgeverij Phronèse

Ik neem me bij dezen voor me wat vaker in het avontuur te storten.
Doe je mee?
Lieve groet,
Myrthe
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Plaats,
maken en
lichaam:

hoe ik tot muzisch
coachen kwam
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Het is vrijdag 7 oktober 2015 en ik zit in een prettig herfstzonnetje de gesprekken die ik zojuist met mijn studenten
heb gevoerd te overdenken. Ik ben geraakt door hun
ideeën, betrokkenheid en door de kwetsbaarheid die ze
tonen. Eén studente vertelde me dat de manier waarop we
in gesprek zijn over haar onderzoek lijkt op de begeleiding
van haar beeldend proces en dat ze dit heel prettig vindt.
Deze opmerking raakt me en ik vraag me af waar dat door
komt. Misschien omdat ik als “theoriedocent” tot nu toe
met wat meer afstand het leerproces van mijn studenten
heb gevolgd? Komt het omdat de begeleiders van het beeldend werk meer individueel contact hebben en ik vooral
lesgeef aan groepen? Of komt het ook door wat ik doe en
wat ik meebreng als begeleider in deze gesprekken? Ik kan
nog niet exact duiden wat ik inzet, maar duidelijk is dat ik
een andere setting heb gekozen. Ik bezoek de studenten nu
in hun ateliers op de Tractieweg en wissel gesprekken in
kleine groepen af met individuele gesprekken.

Tijdens deze mijmering op het terras zijn we
ruim vier weken op dreef met het project
BOUW, waarin we de vierde jaars van de docentenopleiding Beeldende Kunst stimuleren
om “authentiek” te leren. We hebben de schotten tussen de vakken, met de daarbij horende
opdrachten en toetsvormen losgelaten en we
vragen de studenten een “authentiek project”
te formuleren. Dit is nog erg vaag en open en
met elkaar zijn we de kaders en de mogelijkheden aan het verkennen. Een paar zaken zijn
duidelijk: we willen het kunstenaarschap en
het docentschap met elkaar verbinden en we
willen dat de studenten aan de slag gaan vanuit hun persoonlijke leervragen en meer dan
voorheen hun eigen leerproces gaan sturen.
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Het project BOUW is exemplarisch voor de
onderwijsontwikkeling in onze opleiding en
wat ben ik blij dat ik tijdens dit turbulente jaar
waarin we volop aan het pionieren zijn, deel
mag uitmaken van het lectoraat Kunst en
Professionalisering van Bart van Rosmalen.
De bijeenkomsten van het lectoraat leveren
de voor mij broodnodige reflectiemomenten,
bieden inspiratie en ik tref daar een fijne groep
collega’s, die met vergelijkbare ontwikkelingen
en dilemma’s aan het stoeien zijn. Dit kan ik
nu terugblikkend op afgelopen studiejaar vol
overtuiging zeggen, maar aan het begin van
dit jaar overheersten bij mij twijfel en onzekerheid, want dat muzische perspectief klonk
voor mij nog erg vaag en wat moest ik als
theoriedocent tussen al die makers?

Ben ik ook een maker?
Mijn eerste kennismaking met het lectoraat
was op een mooie zomerdag eind augustus
2015. Het nieuwe studiejaar lag vers voor ons,
het project BOUW moest nog starten en hoewel
Bart mij ervan overtuigd had dat dit project
interessant materiaal voor het lectoraat kon
opleveren, vroeg ik me op de fiets naar die
eerste bijeenkomst af of ik iets zinnigs kon
bijdragen aan een groep onderzoekers die
zich vooral op het makerschap richt. Ik zag op
dat moment nog niet hoe ik dat ‘doceren vanuit makerschap’ met mezelf kon verbinden...
Ik ben docent kunstgeschiedenis en gewend te
beschouwen, te analyseren en te vertellen. Ik
hou van mijn vak en ik geniet ervan om samen
met studenten de kunstgeschiedenis te ontdekken en te doorgronden. Daarnaast begeleid
ik studenten tijdens hun onderwijsstages en
eindonderzoeken. Ik geef les aan makers en
probeer het makerschap zoveel mogelijk te
verbinden met de kunstgeschiedenis en het
leren lesgeven. Zo dacht ik die ochtend na
over hoe ik doceer vanuit makerschap.
Later die dag werd mij duidelijk dat ik het
makerschap heel direct verbonden had met
het kunstenaarschap en leerde ik wat Bart
verstaat onder beschouwen door te maken.1
Ik werd uit mijn comfortzone getrokken en
gegrepen door het muzische werkproces.
Gedurende het jaar volgden andere bijzondere
sessies met onder andere theatrale dialogen2,
samengestelde gedichten3 en systemische

1 Rosmalen, B. van. (2016) Muzische Professionalisering. Utrecht: uitgeverij IJzer.
2	Zie ook www.musework.nl/nl/page/525/theatrale-dialoog
3	Zie ook www.musework.nl/nl/page/980/samengesteld-gedicht

reflectie.4 Ik leerde muzisch reflecteren en
gebruik te maken van mijn verbeeldingskracht en mijn lichaam. Gaandeweg begon
ik te zien dat ik wel degelijk iets maak. Ik
ontwerp lessen, organiseer ontmoetingen,
voer gesprekken en laat mensen reflecteren.

vertrouw, en mijn bereidheid mijzelf
kwetsbaar en beschikbaar op te stellen
in dienst van het leren.

In dit boek verkent Palmer het innerlijk landschap van de leraar en betoogt hij onder meer
dat zelfkennis, reflectie en eigenheid belangZoals ik het nu zie, gaat maken over samen
rijker zijn voor goed lesgeven dan het beheerspelen, ontdekken, onderzoeken en over
sen van technieken en methodes. Niet alleen
samen leren. Deze opvatting van het makerde inhoud van zijn boek inspireert mij, maar
schap wil ik in dit stuk verder verkennen en
ook de manier waarop hij zijn ervaringen beverbinden met mijn rol als begeleider. Ik zal
schrijft: hij vertelt verhalen, put uit zijn eigen
hiervoor putten uit mijn ervaringen tijdens
ervaringen en gebruikt dichters, filosofen en
het project BOUW en de gesprekken die ik heb wetenschappers om zijn standpunten kracht
gevoerd met mijn studenten. Maar eerst wil ik bij te zetten. Nu ik zijn boek weer herlees,
– geheel in de muzische traditie – wat vertellen zie ik veel raakvlakken met het muzische perover mijn inspiratiebronnen.
spectief zoals Bart dit beschrijft. Zo beschrijft
Palmer lesgeven en leren als “een toestand van
creatieve spanning” en geeft hij zes paradoxale
Wat zijn mijn bronnen?
vormen van spanning, die kunnen bijdragen
Mijn eerste bron draag ik al jaren met mij
aan een onderwijskundig ontwerp:
mee, het is het boek The Courage to Teach –
Exploring the Inner Landscape of a Teacher’s Life
1. De ruimte moet begrensd en open zijn;
van Parker J. Palmer (1998). In dit boek richt
2. De ruimte moet gastvrij en ‘geladen’ zijn;
Palmer de aandacht op de persoon die lesgeeft
3.	De ruimte moet zowel de individuele leeren op de identiteit en integriteit van de docent.
ling als de groep uitnodigen de eigen stem
Een citaat uit zijn boek dat mij elke keer opte laten horen;
nieuw weer raakt:
4.	De ruimte moet recht doen aan de ‘kleine’
verhalen van de leerlingen en de ‘grote’
In iedere klas die ik lesgeef, hangt mijn
verhalen van het vakgebied en de traditie;
vermogen om contact te maken met
5.	De ruimte moet afzondering respecteren
mijn leerlingen en om hun in contact te
en dat omringen met de bronnen van de
brengen met het onderwerp minder af
groep;
van de methoden die ik gebruik, als wel
6.	De ruimte moet uitnodigen tot stilte en
van de mate waarin ik mijzelf ken en
spreken.5

4	Zie ook www.musework.nl/nl/page/3797/
systemisch-reflecteren

5	Parker, P. J. (1998). The Courage to Teach –
Exploring the Inner Landscape of a Teacher's Life.
San Fransisco: Jossey-Bass Publishers. p. 66
	In de Nederlandse vertaling (2005) Leraar met
hart en ziel.
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In deze paradoxale vormen van spanning zie
ik overeenkomsten met de muzische opvoering
en de aandacht voor de vorm van het werk
zoals Bart dit beschrijft.6

Praktijken van Muzische Professionalisering

44

Haanstra en Emiel Heijnen. Haanstra heeft
het ideaal van de authentieke kunsteducatie
beschreven. Hij pleit voor een vorm van kunsteducatie, waarbij de verbinding wordt gezocht
tussen de eigen kunstzinnige interesses en
In één van de laatste hoofdstukken van zijn
beleving van leerlingen en de professionele
boek geeft Palmer zijn visie op een leergekunstwereld.7 Heijnen heeft een model ontmeenschap: Deze gemeenschap moet op een dus- wikkeld waarbij docenten lessen ontwerpen
danige manier vorm krijgen dat zij het vermogen
vanuit het snijvlak van populaire cultuur,
tot verbinding met de kern van het authentiek
actuele kunst en maatschappelijke kwesties.8
onderwijs maakt. Palmer stelt dat in deze
Zij leren mij hoe kunstonderwijs betekenisvol
leergemeenschap het onderwerp centraal staat kan zijn en hoe we tot keuzes kunnen komen
en dat iedereen in de leergemeenschap een
voor boeiende en relevante onderwerpen.
relatie aan kan gaan met het onderwerp. Voor Authentieke kunsteducatie zet de persoonmezelf heb ik dit vertaald naar een collectief
lijke ervaringen die we opdoen door kunst
dat samen in dialoog gaat over een onderwerp. te maken en te beschouwen in een breed
Dit onderwerp kan een kunstwerk zijn, een
sociaal-cultureel verband. Ik vind het interestekst, een pedagogische kwestie of bijvoorbeeld sant om het ideaal van authentieke kunsteen vraag als: wat is een goede kunstdocent?
educatie in verband te brengen met het
Wat ik interessant vind is dat Palmer aangeeft concept van de docent als maker. Heijnen stelt:
dat de leden van een leergemeenschap niet
Een hoogwaardig, vernieuwend kunstcurriculum
als gelijken hoeven aan te treden. Dus of je
kan in mijn ogen alleen gerealiseerd worden wanmeer of minder expertise hebt in relatie tot
neer scholen erkennen dat het ontwerp ervan een
het onderwerp, doet er niet toe. Het gaat erom creatief proces is en wanneer zij kunstdocenten
dat verschillende ervaringen met en verschilde ruimte bieden voor collectieve vormen van
lende perspectieven op het onderwerp de
educatief ontwerp.9
ruimte krijgen.
Mijn verhaal over mijn inspiratiebronnen is
Van Palmer heb ik geleerd dat de vraag: wie
niet compleet zonder aandacht te besteden
is de persoon die lesgeeft? er toe doet, dat lesaan het belangrijkste onderwerp van mijn vakgeven gaat over het ruimte geven aan tegengebied: de kunst. Om te illustreren op welke
stellingen en zoeken naar verbindingen én
manier kunst en kunstenaars mij inspireren
dat de keuze voor het onderwerp dat je samen bespreek ik hier een maker die het leven zelf
onderzoekt van belang is. Dit brengt mij bij
tot kunst verheft: Grayson Perry. Ik kies hier
mijn volgende inspiratiebronnen: Folkert
voor Perry, maar had net zo goed een verhaal

6	Zie onder andere p. 212 van Muzische Professionalisering
7	Haanstra, F. (2001), De Hollandse Schoolkunst,
Uitgeverij Cultuurnetwerk
8	Heijnen, E. (2015). Remixing the Art Curriculum,
proefschrift

9 Heijnen, idem

Grayson Perry en de kenilworth am1, 2010

kunnen vertellen over Pablo Picasso, Yves
Klein, Sophie Calle of Marina Abramovic,
allemaal kunstenaars die ik bewonder omdat
ze kunst maken vanuit een persoonlijke
noodzaak en dit met enorme verbeeldingskracht openbaar maken. Grayson Perry past
moeiteloos in het model van Heijnen, hij
weet op geniale wijze de populaire cultuur
te verbinden aan maatschappelijke thema’s
zoals religie & mythologie, identiteit & gender,
conflict & oorlog. En daarbij is zijn werk
ontzettend goed en knap gemaakt.
Ik bewonder de wijze waarop hij de kunstgeschiedenis verbindt met actuele maatschappelijke kwesties en hoe hij zijn persoonlijke
ervaringen, gedachten, gevoelens, passies en
onzekerheden gebruikt om kunst te maken,
die communiceert en veel mensen raakt.
Perry wil kunst toegankelijk maken voor
een groot publiek:

10		NRC.nl interview met Grayson Perry, geraadpleegd op 4 juli 2016

In de kunstwereld vindt men dat licht
beschamend: als kunstenaar hoor je je
uiterste best te doen moeilijk te zijn.
Wil men dan niet dat mensen komen
kijken? Soms is een tentoonstelling
zo’n ontmoedigende ervaring. Dan sta
je buiten en heb je het gevoel huiswerk
te hebben gedaan. Dat je hebt staan
lezen om het op de een of andere manier
te begrijpen, in plaats van dat het een
zintuiglijke ervaring was.10

Dit voorjaar bezocht ik de overzichtstentoonstelling van Perry in Maastricht en voor mij
was dit een sensatie: een schouwspel waar ik
helemaal in opging. Wandelend door de zalen
moest ik denken aan de tegenkracht van Bart.
Perry ontregelt, kopieert, provoceert, en net
wanneer je denkt dat je begrijpt wat hij bedoelt
of waar hij heen gaat, doet hij weer iets onverwachts. Hij bespot de kunstwereld en
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maakt er deel vanuit. Hij omarmt het publiek
en provoceert zijn toeschouwers. Het gebeurt
mij niet vaak dat ik tijdens het kijken naar
kunst zin krijg om zelf ook iets te maken.
Perry had dat effect op mij… Zijn Kaart van
een Engelsman heeft me geïnspireerd tot een
muzische werkingsvorm: het ontwerpen van
een landkaart die het innerlijk landschap
van een kunstdocent weerspiegelt.
Grayson Perry zie ik, ondanks al zijn verkleedpartijen en alter ego’s, als een authentiek
kunstenaar. Authentiek omdat wat hij met
zijn werk uitdraagt oprecht is en hij een
eigen stem en beeldtaal heeft ontwikkeld.
Wat mij intrigeert is hoe Perry vaak heel letterlijk, verwijst naar zeer diverse bronnen, zoals
de klassieke mythologie, William Hogarth,
hedendaagse reclames en objecten van inheemse stammen. Perry verzamelt, kopieert
en husselt allerlei bronnen door elkaar en
vertelt zo op fascinerende wijze verhalen,
waarin het hem lukt voor de hand liggende
cliché’s te vermijden. Dit gegeven wil ik
verbinden met het makerschap van docenten.
Als docent leg ik verzamelingen aan en met
al die verschillende verzamelingen maak ik
nieuwe combinaties. Zo bezien kunnen we
het ontwerpen van lessen vergelijken met het
maken van collages of assemblages, waarbij
ready mades en ‘found footage’ gecombineerd
worden met persoonlijke fascinaties en vragen
van docenten en studenten.
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Authentiek leren
Het is niet toevallig dat de term authenticiteit
terug komt in alle bronnen die ik beschreven
heb. Voor mij is het belangrijk om authentiek
te zijn als docent. Dit houdt dus niet in dat
alles wat ik doe of maak uniek of origineel is.
Authentiek lesgeven en authentiek leren gaan
voor mij over oprecht en integer zijn. Lesgeven
is een voortdurend ontmoeten, ik ontmoet
studenten en collega’s en ik ga relaties aan
met uiteenlopende onderwerpen. Ik kan dit
vak alleen uitoefenen vanuit oprechte belangstelling voor de mensen en onderwerpen die
ik ontmoet.
Ik kom terug bij het project BOUW en mijn
rol als begeleider. In dit project willen we
‘authentieke leersituaties’ creëren. Voor de
helderheid geef ik hier de definitie van
authentiek leren zoals Haanstra en Heijnen
die hanteren: Een proces van leren waarbij de
lerende voor hem of haarzelf betekenisvolle
inzichten verwerft, primair startend vanuit de
intrinsieke motivatie en voortbouwend op
bestaande inzichten. Authentiek leren vindt plaats
in voor de lerende relevante, praktijkgerichte en
levensechte contexten, waarbij hij/zij een actieve
constructieve en reflectieve rol vervult, mede via
de communicatie en interactie met anderen.11
Bij het ontwerp van het project BOUW zijn
we uitgegaan van een relevante en praktijkgerichte context: het lesgeven in de kunstvakken van de bovenbouw van het voortgezet
onderwijs. Als kader voor het project hebben

we het model van Heijnen aangepast en
zoeken we samen met de studenten naar het
snijvlak tussen hun eigen ervaringen als beginnend docent, de hedendaagse kunst en hun
eigen praktijk als maker én actuele discussies
die spelen in het (kunst)onderwijs. We laten
studenten een authentiek project ontwerpen:
een complexe taak die ze zelf mogen bedenken, die aansluit bij hun eigen ervaring en
leervragen, maar ook bij de praktijk van
het kunstonderwijs. Hoe ze dit project onderzoeken of vormgeven mogen ze zelf invullen.
De rol van de docent is die van coach. Hij of zij
kan visies, onderwerpen en oefeningen aandragen, én sluit aan bij de eigen leervragen van
de studenten.
Nu zijn we terug bij mijn mijmering aan het
begin van dit verhaal: we hebben de studenten
autonomie en ruimte gegeven, dat werkt inspirerend. Er ontstaan mooie gesprekken en
originele projecten. Maar wat zet ik in tijdens
deze begeleidingsmomenten? Wat typeert deze
manier van coachen en hoe kan ik deze versterken? Zoekend naar antwoorden op deze
vragen kwam ik tot een visie op begeleiden,
die ik muzisch coachen ben gaan noemen.
Voordat ik de karakteristieken van muzisch
coachen beschrijf, vind ik het belangrijk de
stemmen van mijn studenten laten horen. Ik
was benieuwd naar de ervaringen en de ideeën
van de studenten over authentiek leren en de
rol van de docenten daarbij. Ik heb na afloop
van het project BOUW gesprekken met vijf
studenten gevoerd. Tijdens deze gesprekken

Map of an Englishman van Grayson Perry heb ik hier verbonden met
Palmers uitgangspunt ‘het verkennen van het innerlijk landschap van
de leraar’. Voor mij was het ontwerpen van deze kaart een mooie
oefening in het articuleren van mijn visie op het kunstdocentschap
en het bewust worden van de maker in mij.

11		Haanstra, F. (2001). De Hollandse Schoolkunst. Uitgeverij Cultuurnetwerk
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hebben de studenten mindmaps gemaakt
rondom het onderwerp authentiek leren en
de kernbegrippen die zij noteren vormden de
basis voor de gesprekken. Ik heb de mindmaps
met elkaar vergeleken en de uitkomsten
samengevat in vijf kernbegrippen:
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Eigen keuze: aansluiten bij wat jij zelf wilt leren,
je eigen weg bewandelen, werken vanuit eigen
fascinaties, ervaringsgericht, je eigen tempo
bepalen, ruimte binnen kaders;
Motivatie: inspiratie, ruimte, vrij zijn in het
maken, plezier hebben in wat je doet;
Persoonlijke ontwikkeling: (zelf )onderzoek,
buiten je comfortzone, zelfsturing, eigen
leerdoelen bepalen en bewaken, initiatief
leren nemen, wie ben ik, wat wil ik en wat
past mij?,
Experimenteren: fouten maken mag, niet
bang zijn, inzicht in blokkades in leerproces,
hulp durven vragen, open staan voor toeval,
lef tonen;
Procesmatig werken: op elkaar reagerend,
interactie en begeleiding zijn noodzakelijk,
vergelijkbaar met beeldend proces, onderzoeken door ontdekken, ervaren en maken,
gebruik maken van meerdere bronnen.

11		Musework.nl, pagina van Myrthe Nagtzaam,
geraadpleegd op 4 juli 2016.

Mindmaps

Muzisch coachen
Zoals uit de reacties van de studenten blijkt
zien zij overeenkomsten tussen een authentiek
leerproces en het maken van beeldend werk.
Hier zie ik aanknopingspunten voor het
samenbrengen van het docentschap en het
kunstenaarschap, ofwel het leren lesgeven en
maken. De parallel met de overdracht, waar
we in onze opleiding ook naar streven is
prachtig beschreven door mijn college Myrthe
Nagtzaam in haar reactie op het lekenpraatje
van Bart11:
De goden die heldendaden verrichten zijn in mijn
specifieke context de vaak al overleden kunstenaars. Het publiek dat deze heldendaden idealiter
zou aanschouwen is in dit geval de leerlingen.
De kunstdocent is de muze, die de heldendaden
bezingt en daarmee de kunstenaars en de leerlingen met elkaar in verbinding brengt. En, zoals
in tegenwoordige interpretaties van het begrip
muze vooral naar voren komt, is de muze ook een
bron van inspiratie. De muze, oftewel de kunstdocent, is dus niet iemand die zomaar droge
feiten overdraagt of doorgeeft, maar zoals eerder
genoemd, zorgt voor verbinding en inspiratie.

Uit mijn bronnen, de ervaringen met BOUW,
de bijeenkomsten met het lectoraat en de
gesprekken met mijn studenten heb ik de
volgende ingrediënten gedestilleerd die voor
mij de basis vormen van muzisch coachen:
aandacht voor inspiratie, eigenheid, zelfkennis, reflectie, ontmoeten, verzamelen,
samenspel, leren in een collectief, ruimte
geven aan tegenstellingen én zoeken naar
verbindingen. In andere vormen van begeleiden komen deze ingrediënten ook terug.
Wat maakt mijn manier van coachen dan
muzisch? Allereerst doet de setting van het
coachen ertoe: de plaats, de playground, het
atelier. Ik voer gesprekken met mijn studenten
in de ateliers waar zij hun beeldend werk
maken. Hierdoor kunnen de parallellen tussen
beeldend onderzoek en het leren lesgeven
expliciet worden gemaakt. Daarnaast werk
ik op een makende manier samen met mijn
studenten. Dit betekent dat we in het onderzoek naar fascinaties en dilemma’s rondom
het kunstdocentschap gebruik maken van
experiment, verbeeldingskracht en reflectie.
Er ontstaat ruimte voor elementen die in een
beeldend proces waardevol zijn, zoals het
toeval gebruiken en fouten mogen maken.

12		Zie ook www.musework.nl/nl/page/2813/
muzische-reflectie
13		Zie voor een beschrijving van nog andere
bruikbare werkingsvormen musework.nl

Tot slot zijn ons lichaam en al onze zintuigen
aanspreekbaar in muzisch coachen. Reflecteren gebeurt niet alleen door schrijven of
spreken, maar ook door muzische reflecties12,
theatrale dialogen en het verbeelden van leermomenten.13
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GEVLEUGELD
RAKEN
Annemiek Vera

“	Vijf eeuwen geleden, toen Fernando Magelhaan aan land ging in Zuid Amerika werd hij
bij de baai begroet door Indianen. Ze vroegen
hem hoe hij gekomen was. Verbaasd draaide
hij zich om en wees naar het grote zeilschip
dat daar lag, maar zij zagen het niet.
	Ze ervoeren een zogenaamde negatieve
hallucinatie. Zij konden zich niet voorstellen
dat zoiets bestond en daarom bleven ze er
blind voor. Pas nadat een tolk hen had verteld
wat voor afmetingen het schip had en van
wat voor materiaal het was gemaakt, vroeg
een van de Indianen of er misschien een rode
vlag in top wapperde en met de vlag als
herkenningsteken doemde het beeld van
het schip langzaam voor de Indianen op.
	Precies zo kijken wij om ons heen. Zo kijken
wij naar anderen. Er gaan dingen in hen om
die wij niet herkennen omdat wij ze onszelf
niet kunnen voorstellen. Pas als iemand je er
op wijst en je je inspant begint het onbekende
voor je op te doemen. Hetzelfde met de liefde.
Wie er mee onbekend is kan aanvankelijk
niet geloven dat zoiets bestaat.“
Fragment uit een column van Arthur Japin: Over de natuur, voor Vroege Vogels.
Zie www.vroegevogels.vara.nl/nieuws/arhur-japin-over-de-natuur
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Return-to-sender
Als start verzamelt iemand intuïtief ongeveer
40 afbeeldingen, puur op basis van triggers:
“wat spreekt mij aan?” Vervolgens selecteer
ik binnen dit ‘persoonlijke beeldarchief’
groepen afbeeldingen op basis van uiterlijke
overeenkomsten. Dit archief blijkt vaak heel
veelzeggend, met voor de eigenaar soms
verrassende inzichten.
Ik bemerkte, dat wanneer ik aan het kijken
was en aan het schuiven ging met de
afbeeldingen, ik de student vragen ging
stellen of opmerkingen maakte naar aanleiding van wat ik op de afbeeldingen zag.
Het waren soms vreemde vragen over
bijvoorbeeld ademhaling, het ophouden
van de plas of darmproblemen. De student
schrok, of keek er vreemd van op, maar
was ook direct verbonden met zijn archief
geraakt, omdat het een spiegel bleek te
zijn van hemzelf. Ik weet nog dat een
student mij vroeg of ik misschien een
gave had.
‘Nee’ was mijn antwoord stellig, want wat
ik kan, kan iedereen. Dat gevoel heb ik zo
sterk. Ik doe niet iets onmogelijks, maar juist
iets heel vanzelfsprekends. Het vraagt alleen
een uiterste concentratie, snelheid in het
doen en oplettendheid voor signalen, sensaties of stemmen binnenin jezelf.
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Point of view, 2010, 100 x 70 cm

Toen ik in 2004 net op de academie als docent begon en nog niet zoveel ervaring
had met lesgeven, vroeg ik mij af hoe ik studenten bij hun fascinaties kon
brengen. Ik dacht daarbij aan mijn eigen afbeeldingen die ik verzamelde in
mijn academietijd. Dat waren niet zomaar afbeeldingen, vaak hadden ze direct
van doen met mijn eigen gemoed of zienswijze op het leven. Door de jaren heen
ontwikkelde ik een methode, Return-to-Sender, waarbij de relatie tussen de
afbeeldingen en de eigenaar van die afbeeldingen blootgelegd wordt. Ik zette
deze methode in om studenten bij hun innerlijke fascinaties te brengen.

Mijn overtuiging dat ik iets heel vanzelfsprekends deed en dat ook anderen het
konden, bleef gedurende de jaren overeind.
Ik zie Return-to-Sender als mijn eigen zeilschip, dat raadselachtig en onbekend blijft
als je het niet kent. Als je het ervaren hebt,
dan begrijp je het, en wordt het eerder
onzichtbare zeilschip zichtbaar.
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Window of her eye, 2010, 120 x 90 cm

– Eén –
als willen mijn weten is
dan zegt mijn geweten ‘nee’
keer mijzelf tegen een stroom
span balorig een draad
van verzet en verraad
mijn spel, mijn visie
getunneld en nauw
het zijn draden die mij bespelen
armoedig van perpectief
enkel een actie
tegen alles wat kwam
ik heb, ik meen,
ik neem het ervan

– Twee –
Geklikt aan een magneet
onder de grond
die mijn plek bepaald
voel me
als een majorette
bezield
en toch zo loos
ingenomen door jou
jij zo aangeraakt door mij
langzaam aan
als een cirkelende ketting
welke weerbarstig beweegt
binding is wat ik voel
afhankelijk van wie geeft
of wie stilstand neemt
wederkerig gaat deze geboorte
van eb, naar vloed
van vrij, naar onderdanig
van jou gericht, naar ik gezicht
van samen, naar enkel
bestemd, deelgenoot
als een levensboog
Familiebezoek, 2000, tweeluik 200x200 cm
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In 2012 kwam ik in aanraking met Systemisch
Werk, ontwikkeld door Bert Hellinger. Systemisch werk is een methode die ingezet wordt
om belangrijke beslissingen, vragen, ingewikkelde situaties of gedrag inzichtelijk te
maken. Deze proberen we meestal met
rationele redenaties te vinden of op te
lossen, wat vaak niet goed lukt. Mensen
praten dan over ‘vast komen te zitten’,
‘verzanden’ of ‘in rondjes ronddraaien’, er
is dan vaak sprake van binding (afhankelijkheid) in plaats van verbinding (ontvankelijkheid). Het inzichtelijk maken van het systeem dat hieraan vooraf gaat, helpt mensen
om alle belangrijke kanten van zo’n thema
letterlijk te plaatsen in de ruimte. Mensen
als representanten van mensen (bijvoorbeeld familieleden) worden in de ruimte
neergezet, zo ontstaat een tableau-vivant
van een situatie. Representanten zijn mensen
die worden opgesteld als een andere
persoon, iemand die zij representeren.
Zij hoeven de persoon niet te kennen,
de vraag-inbrenger (zoals dit heet) kiest

deze representanten uit een groep mensen
en plaatst deze in de ruimte waardoor er,
als het ware, een tableau vivant van de
situatie zichtbaar wordt. Door de opgestelde
representanten te ondervragen komen
verstrikkingen aan het licht die hebben
geleid tot stagnatie.
Mijn eerste ervaring met een familieopstelling kwam voort uit een eigen vraag.
Daarmee was ikzelf een vraaginbrenger en
werd mijn familie door representanten in
een tableau-vivant in de ruimte opgesteld.
Ik vond het een wonderlijke ervaring. Zomaar
iemand die mijn opa representeerde en zijn
lichaamstaal toonde, zonder dat deze man
mijn opa ooit gekend had. Bijzonder was het
te horen en zien dat de representanten over
informatie beschikten, die mijn voorouderlijke familie betrof, zonder hen te kennen,
zonder iets van hen te kúnnen weten. En
wonderlijk waren de inzichten die zij mij
brachten, waardoor mijn vraag als opsteller
beantwoord was.

Ik was diep geraakt door de kracht die ik
ervaarde die in deze methode huist. Hoe het
mogelijk was wat deze representanten lieten
zien, dat begreep ik niet; dat het waar was
wat ik had gezien en ervaren, wist ik wel.
Ook hier geldt de mooie metafoor van Japin
weer.
Vervolgens ben ik mij gaan verdiepen in
familieopstellingen en raakte ik ervan overtuigd dat hier voor de kunsten een groot
potentieel ligt, dat door de onbekendheid
van het fenomeen Systemisch Werk nog niet
zo benut werd. Toen ik hoorde dat er in de
filmindustrie (Das Leben der Anderen) en
in het theater al gebruik gemaakt werd van
opstellingen, om het inlevingsvermogen te
vergroten, het contact met het personage te
verdiepen, of puur als inspiratie te gebruiken
(bijvoorbeeld ERF van Schweigman), groeide
deze overtuiging.
In april 2015 mocht ik mij aansluiten bij het
lectoraat Kunst en Professionalisering en
startte ik, met aanmoediging van lector
Bart van Rosmalen, een cursus Systemisch
werk bij Nienke Brinkhorst om mijn vraag
te gaan beantwoorden. Mijn vraag luidde
als volgt: Is er een verband tussen kunst en
systemisch werk? Ik wil onderzoek doen naar
hoe het systeem waaruit je put functioneert
en hoe het systeem te benutten is binnen een
beeldend proces. Hoe kun je je wijze van leren
en manifesteren optimaliseren? En wat kan
kennis over systemisch werk hiertoe bijdragen?

een relatie heeft met het systemische kijken,
alleen zijn de levende representanten dan
vervangen door afbeeldingen. Dit sterkte mij
in mijn gevoel dat ik er mogelijk al jaren mee
bezig was en met de ruggensteun van het
lectoraat ben ik mijn kennis vanuit de cursus
gaan toepassen, en ben ik antwoorden op
mijn vraag gaan zoeken binnen het lesgeven
zelf.
Tijdens de cursus heb ik een eerste opstelling
met een kunstwerk begeleid, waarbij een
cursist werd opgesteld, die een kunstwerk
representeerde. Zij kon vervolgens bevraagd
worden door mij. Er kwam waardevolle
informatie uit en dit maakte diepe indruk op
mij; het leek er meteen op dat de nieuwe
methode werkte zoals ik voor ogen had
gehad. Het was alsof het schilderij een stem
kreeg en ik meer verbinding kreeg met wat er
binnenin het schilderij leefde, zonder verblind
te worden door mijn eigen kijk en eventueel
projecteren van betekenissen van buitenaf.
Ik moet denken aan een passage uit
Heimwee naar de oersoep van Dick Tuinder:

Wanneer de verbeelding dus niet meer door
de zintuiglijke waarneming wordt gecorrigeerd, maar een verbond sluit met iets dat
we in haar algemeenheid meer de intuïtieve
waarneming zullen noemen, wordt de werkelijkheid een systeem. Chaos houdt op te
bestaan. Het intuïtieve legt haar wil op aan
de werkelijkheidsbeleving waardoor aan alles
een groot plan ten grondslag lijkt te liggen.
Via de cursus leerde ik het opstellen en het
We noemen het gekte of waanzin en dat is
bevragen van representanten door zelf opiets dat wij als negatief beschouwen, maar
stellingen te begeleiden en mij te verdiepen
eigenlijk ligt deze perceptie ook ten grondslag
in de systemen waarbinnen wij ons bewegen. aan iets dat wij in onze cultuur zeer hoog
Belangrijker nog, de cursus heeft mij de
aanslaan, namelijk de esthetische ontroering.
vaardigheden en de moed bijgebracht om
De vaardigheid om betoverd te worden door
zelfstandig met opstellingen te werken.
muziek, literatuur, een schilderij of een
Ik merkte al gauw op dat Return-to-Sender
toneelstuk. Het is onmogelijk om op puur
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logische gronden van, zeg, de derde symfonie
van Mahler te genieten.
Wie voortdurend de violen of de cello’s telt
die aan het spelen zijn zal geen muziek meer
horen. Wie esthetisch ontroerd wil worden
zal de banden met de waarneembare werkelijkheid moeten verbreken en zich aan de
hand van de kunst moeten laten rondleiden
door de wereld van de intuïtieve waarneming.
Alleen dan kunnen wij het onbegrijpelijke
begrijpen, alleen dan zullen onze oren
het onhoorbare horen en onze ogen het
versluierde kunnen zien.

een beweging of een handeling zijn, een
performatieve uiting die individueel ingezet
wordt of met de hele groep. De werkvorm
systemisch reflecteren maakt iemand tot
representant van een kunstwerk, zoals ik
eerder al beschreef, zie www.musework.nl/
nl/page/3797/systemisch-reflecteren. Ik ben
zelf verwonderd over de impact van deze
werkvorm en ben erg blij met de feedback
van de studenten, die heel positief is. Allebei
de werkvormen worden dankbaar ontvangen
en ingezet, zelfs bij stages van de studenten.

Werkvormen
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Mijn ervaring is dat het opstellen van kunst
via een menselijke representant je iets heel
wezenlijks laat ervaren: je voelt en beleeft
het werk meer. Je kijkt niet enkel meer met
je hoofd: het hart opent zich en er komt een
diepere verbinding met het werk. Daarmee
brengt het werk beweging in je innerlijk
leven; het is de esthetische ontroering waar
Dick Tuinder ook over spreekt. Daar op deze
wijze toegang toe krijgen is prachtig. Het
is voor mij een nieuwe ingang in het kijken
naar werk, het is een kijkwijze, of beter
gezegd een ervaringsmethodiek waarmee
ik anderen in contact wil brengen.
Dankzij de lectoraatsdagen die ik heb bijgewoond, ben ik met verschillende werkvormen in aanraking gekomen. Bij deze
werkvormen heb ik eenzelfde ervaring: mijn
innerlijk leven wordt in beweging gebracht
door met elkaar samen te werken, door
samen te maken, door samen te handelen
en door samen te doen.
Dit inspireerde mij enorm en hierdoor stelde
ik mijzelf de vraag: waarom kom ik niet meer
in beweging samen met mijn studenten?
Letterlijk en figuurlijk. Ik besloot dit te gaan
uitproberen met mijn vierdejaars studenten,

Piece of mind, 2011, 200 x 130 cm

Claiming identity, 2012, 220 x 150 cm

die ik beeldend begeleid naar hun afstuderen
toe. Door mijn muzische ervaringen met hen
te delen via werkvormen, die ik heb ervaren
en zelf heb bedacht. We starten een groep
genaamd P:E:N, naar aanleiding van de
werkvorm ‘écriture automatique’,
www.musework.nl/nl/page/795/associatief-schrijven. Een methode waarbij
de pen het verlengde is van het lichaam en
weet wat het moet schrijven, los van wat het
brein wil of denkt. De eerste groepssessie,
zoals we deze vaak noemden, was raak en
maakte veel los. Dit is de eerste werkvorm
die ik heb bedacht, je kunt deze zien op de
site van musework: www.musework.nl/nl/
page/3783/p-e-n

Om de twee weken komen we als P:E:Ngroep bij elkaar en breng ik een nieuwe
werkvorm in, onder andere de ‘Theatrale
reflectie’ en de lesvorm ‘Systemisch
reflecteren met een theatrale reflectie’.
De theatrale reflectie maakt inzichtelijk
hoe het werk tot de toeschouwers spreekt,
en is daarmee voor zowel makers als
toeschouwers waardevol: deze vorm zet
in beweging wat mensen ervaren of voelen
bij een beeldend werk. Zie www.musework.
nl/nl/page/3796/theatrale-reflectie-op
-beeldend-werk. Er wordt namelijk eerst
geschreven zoals bij de werkvorm P:E:N
en vervolgens wordt de geschreven tekst
voorgedragen in combinatie met een zelfbedachte theatrale toevoeging. Dit kan

Vanmorgen hebben we ervaren hoe het is om
representant te zijn voor een ander. Ik vond
dit een fantastische ervaring, ik had niet
gedacht dit zomaar ineens te kunnen. Toen
ik, om te proberen, representant was voor
een ander had ik al een bijzondere ervaring
waarbij ik duidelijk de energie binnen in
mijn lichaam voelde veranderen. Toen ik
representant werd voor een onderdeel van
een kunstwerk voelde dit heel vreemd. Ik
had nooit kunnen denken dat ik me daar
zo ontzettend mee kon verbinden. Ook al
voelden de woorden die ik zei in het begin
een beetje raar om te zeggen, ik kreeg steeds
meer vertrouwen in wat ik voelde en durfde
de vragen die mij, als hangend blaadje in een
kunstwerk, werden gesteld te beantwoorden
met mijn gevoel. Een beetje beduusd was ik
toen ik werd ontslagen uit mijn rol en gewoon
weer Japke was. Ook al had ik gewoon
gezegd wat ik voelde en dacht, de woorden
waren raak geweest en vonden verbinding
met de maker van het werk.
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Tantalus
De werkvormen die ik tijdens de lectoraatsdagen deed, hebben mij enorm geïnspireerd.
In mijn lessen waren mijn studenten vooral
aan het werk, voordat ik mij bij het lectoraat
aansloot. Via hun werk, via reflectie op het
werk, via mijn eigen ervaringen, via het voordoen van technieken of werkwijzen, bracht
ik ze verder, maar nooit creëerden we
gelijktijdig. Nooit waren we gezamenlijk
aan het werk. Dat was voor mij een enorm
waardevol inzicht dat ik ook te danken heb
aan het lectoraat.
Je moet volgens mij, als docent, de student
niet alleen ‘voorleven’, het samen creëren
en doen brengt verbinding, vertrouwen en
een gelijkwaardigheid, die een enorme winst
geven op andere momenten in de les. Ik heb
de waarde van meedoen met de werkvormen
nooit eerder zo op waarde geschat, nooit
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eerder zo benut en zoveel plezier gehad
samen met de studenten. Met hen samen
ervaarde ik ook wat ik met mijn collega’s
ervaarde binnen het lectoraat, namelijk
‘je gevleugeld voelen’ zoals ik dat graag
noem. Creativiteit gaat mijn inziens over
in beweging zijn en in beweging brengen,
vanuit het niets, en daar haakt het gevoel
van vleugels hebben op in.
Sommige studenten hebben enorm veel
weerstand bij het starten van een proces,
hebben een onzekerheid om te beginnen
met een tekening in een klassikale les.
Deze werkvorm brengt je onmiddellijk in
het makerschap, in het creatieve veld. De
werkvorm is speels en laagdrempelig en
geeft het inzicht dat je door beperkingen
heen kunt breken als je ‘gewoon maar gaat
doen’. Waar de eerdere werkvormen diepgang en de verinnerlijking brengen en op
deze wijze verbinding met het makerschap,
activeert Tantalus het makerschap en laat je
een wonderlijk toeval ervaren. De werkvorm
staat beschreven op www.musework.nl/nl/
page/3804/tantalus-of-het-starten-vaneen-maakproces.
De naam van deze werkvorm ‘Tantalus’
komt voort uit een lievelingswoord van een
deelnemer uit de eerste sessie waarbinnen
ik deze werkvorm inbracht. Niet iedereen
wist, ook ik niet, wat of wie Tantalus was.
Via google kwamen we achter de tantaluskwelling.

– Vier –
aankomen in het zijn
oog in oog met zuivere schoonheid
geliefd in het weten
stappen van anderen
waarin ik mee mag wandelen
gewenst samen
rijkdom ontstaat
verlichting en vreugde
waar dankbaar de speelse bedding
haar spanwijdte spreidt
waar je zonder rem
gevleugeld doorheen wordt geleid

Tantalus is een Griekse mythe over de
tantaluskwelling. Tantalus wordt voor zijn
ijdelheid en eerzucht gestraft door Zeus.
Hij moet in het schimmenrijk midden in een
vijver staan, maar drinken en eten kan hij
niet. Zodra hij zich naar het water buigt of
naar de druiven reikt, wijken ze uiteen. Alsof
eeuwige honger en dorst nog niet erg genoeg
zijn, leeft Tantalus ook in constante angst
dat een rotsblok – dat boven hem hangt –
naar beneden zal vallen en hem zal verpletteren. Dit verhaal staat model voor
de uitdrukking ‘een tantaluskwelling’. Een
tantaluskwelling is een kwelling waarbij
iets heel nabij is, maar toch onbereikbaar.

Dat als ik wandel
het spoor achterna
van wat er in mij opkomt
dat er dan meer gebeurt
dat in dat ene moment
dat ik iets doe
dat er dan een schakelmoment ontstaat
een schakelveld
waarbinnen iedereen zijn intrede maakt
zijn aandeel heeft
dat dat onderdeel zijn – een schakel –
zo vanzelfsprekend is
dat ik mij niet eens verwonder over dat
wat zich afspeelt omdat het er gewoon is
kwam …
was …
deed …

Ondanks dat het in de mythologie een
negatief gegeven is, vonden we het woord
kwelling als groep wel heel toepasselijk. We
ervaarden namelijk ook een soort kwelling,
een bijna te groot gevoel van schoonheid
en toeval in deze werkvorm. Het is zo speels
en zo intens tegelijkertijd, de resultaten
grappig, plezierig en ook zo poëtisch. Een
kwelling: we konden het met onze geest
niet bevatten, maar we voelden het wel.

ik in aanraking met een nieuw of ander
makerschap in mijzelf, wat mij naast het
docentschap ook als kunstenaar en als mens
enorm heeft gevoed en geïnspireerd. Dit heeft
ook zijn weerslag gekregen in mijn eigen
werk, o.a. te zien in het werk ‘Deeper die’.

Enorm dankbaar ben ik voor deze waardevolle ervaring binnen het lectoraat. Als ik
dit niet had meegemaakt, was ik nu niet
zoals ik nu ben. Dat klinkt dramatisch en
groot, maar ik ben echt zo verrijkt, mijn
Maitland Late
portfolio is zoveel uitgebreider qua werkIn Maitland Late, op het Landgoed De Horst, vormen en qua visie.
staat telkens de ontmoeting tussen een
Ik ben veel meer als docent geworden
trainer en een kunstenaar centraal. We
wie ik ben. Ik heb zoveel mooie ervaringen
werken van 18.00-21.00 op de vloer van
opgedaan, zoveel waardevolle ontmoetingen
theater Maitland aan de hand van inspiratie- gekregen, contacten gelegd en inzichten
bronnen, manieren van werken en een
gekregen.
intrigerende vraag. Om 21.00 maken we
de balans op en brengen een aantal onderEen groot inzicht kwam voort uit ‘de
delen dat we willen vasthouden samen in
vier bewegingen van het leven’ die we
een korte, geïmproviseerde ‘voorstelling/
tijdens een Maitland avond opstelden
presentatie’ van een half uur van 22.00(www.musework.nl/nl/page/2238/vier22.30. Die wordt vertoond aan de gasten
bewegingen-van-het-leven-j-j-stam).
die logeren op het landgoed, als inspirerende Mijn inzichten zijn terug te lezen in de vier
dagsluiting.
teksten die ik naar aanleiding van deze
avond schreef, met de titels ‘één’, ‘twee’,
Ik ben bij diverse van zulke bijzondere
‘drie’ en ‘vier’. Zij vormen eigenlijk ook de
avonden aanwezig geweest. Hier kwam
rode draad in dit artikel:
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- Eén - gekokerd zijn in je kijken en leven
vanuit het ego
- Twee - je bewust worden van de binding
(afhankelijkheid of aannames) en je
positie hierin
- Drie - in verbinding raken met het leven
in al zijn dynamieken
- Vier - in verbinding zijn met jezelf en
de ander, je ‘gevleugeld voelen’ en
enorme vrijheid in het samenspel en
in jezelf ervaren.
Precies dit proces, van gekokerd zijn
naar gevleugeld raken, is de kern waar
het docentschap en kunstenaarschap
om draait voor mij. Ik wil als docent en
kunstenaar ervoor zorgen dat de ander
zijn perspectief en innerlijke wereld verruimt, door ervaringen en andere manieren
van kijken te ontmoeten. En dat is precies
ook waarmee het lectoraat Kunst en
Professionalisering mij heeft gevoed en
verstevigd. Daar buig ik voor met enorme
dankbaarheid.
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– Drie –
De plek trekt
een roep, een weten
begrijpen kan ik niet
voelen gaat in ene meters diep
het zijn wordt zielen
het zien wordt aanschouwen
immens zijn de krachten
het complexe geheel
ten tonele thema’s
zo groot, loodzwaar,
en o zo naakt
werkelijk alles wordt aangeraakt
bedding door ons bewaakt
Diepe stem trekt
beweging kleeft
zwaartekracht ligt
en dan
ontstijgende witte waas
alles in een vaas
hetgeen van de wereld
wat in ons waakt
aan dynamieken die je ongevraagd
moet ondergaan
moet doorstaan
moet aanschouwen
als in behoren leven
als in gedragen dood
in geboren worden
en sterven gaan
alleen was alles uitvergroot
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Volume werd vloeibaar
vloeibaar weer vorm
alles zo voelbaar
zo onbewogen moest ik toezien
mijn ziel moest kijken
zonder uitreiking

Deeper die, 2016, 160 x 125 cm

Het buzz woord van 2016 is verbinden. Kaats en Ophey (2014:187)1
noemen verbindend leiderschap cruciaal om samenwerkingsprocessen
te laten slagen. In hun slipstream, wijs ik erop dat verbindend leiderschap in netwerken in principe voor alle partners is weggelegd (Van
der Geest, 2014:150)2, omdat de regie in netwerken wisselt per fase en
ieders rol wisselt ten opzichte van de opdracht.
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Met zo’n buzz woord gaat ook mijn tegenkracht kriebelen: wat bedoelen we eigenlijk als we verbinden zeggen? Ik moet onweerstaanbaar
denken aan een favoriet spel van mijn zusje en mij om ons samen helemaal in te wikkelen in verbandgaas dat we uit het EHBO kastje gestolen
hadden. Juist je ogen, oren of mond weg verbinden of als een Siamese
tweeling de trap op strompelen. Met mijn moeder die licht brommend
ons de opdracht gaf het ‘steriele’ verband weer mooi op te rollen.
Verbinden: doe je met verbandgaas. Maar dat buzz verbinden: hoe doe
je dat als professional? En vooral hoe doe je dat als je samenwerkt met
een netwerk van zelfstandige organisaties? Vijf betekenissen geeft
Van Dale3 aan verbinden: innig verenigen (ik en mijn zusje); van een
verband voorzien (met steriel gaas); telefonisch aansluiten (verkeerd
verbonden); verplichten (bindende afspraken); en samen op gaan in
een nieuwe stof: chemisch verbinden. De twee laatste betekenissen
spelen een duet bij het opbouwen van een lerend netwerk. Dat is
de case waarin het lectoraat Kunst en Professionalisering erg geïnteresseerd is en die ik voor het Jaarboek Muzische Professionalisering
inbreng. Het betreft een werkvraag uit een spannende innovatieve
praktijk: het bouwen van een lerend netwerk Creatief vermogen
Utrecht. Door experimenten te doen en te reflecteren wil ik onderzoeken hoe je in mijn rol als participant en inhoudelijk facilitator
van dit netwerk verbinden en leren kan stimuleren.
Het is net heel spannend in dat netwerk. Bij de mid-term evaluatie
is er onvrede. Voor ik inzoom op hoe ik rond dit kantelmoment mijn
eigen rol en de rol van het HKU team herijk, zal ik kort op netwerk
Creatief Vermogen Utrecht ingaan.

1	Kaats, E. en Opheij, W. (2012) Leren samenwerken tussen organisaties,
allianties netwerken ketens partnerships. Deventer, Kluwer p. 187
2	Geest, N. van der. (2014) Creatief Partnerschap,evenwicht tussen
samenwerking en creativiteit. Amsterdam, IF&TB/ HKU p.150
3	www.vandale.nl/opzoeken?pattern=verbinden&lang=nn#.V3Z3_o78Q14,
geraadpleegd 1-7-2016.

Verbinden

Nelly van der Geest
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Met het team vanuit HKU hebben we eraan gewerkt om het netwerk Creatief Vermogen als een opstelling in beeld te krijgen
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Terug in de tijd:
Creatief Vermogen
Utrecht, februari 2013

ik vanuit de HKU gemonitord.6 Vanuit die achtergrond kom ik, namens
de HKU, niet meer als beschouwer, maar in 2013 als speler in het spel.

Het is voorjaar 2013. Het fonds
Cultuurparticipatie (FCP) wil in
samenwerking met de gemeenten
bijdragen aan de duurzame verbetering van de cultuureducatie
op de scholen in het primair
onderwijs. FCP roept de regeling
Cultuur met Kwaliteit (CmK) in
het leven.
Binnen CmK Utrecht neemt HKU
de taak op zich om een lerend
netwerk op te bouwen en om via
dat lerend netwerk een collectief
begrippenkader en gezamenlijke
producten te doen ontstaan.4 Ik
mag leider zijn van het HKU team
dat deze nieuwe werkwijze in de
praktijk gaat ontwikkelen.5

In de gemeente Utrecht is zo’n slordige zeven jaar ervaring met Creatief
partnerschappen, duurzame samenwerking tussen culturele instellingen
en scholen, zowel in het voortgezet als in het basisonderwijs. De culturele
partners van deze partnerschappen variëren in focus op educatie.
De sleutelfiguren van de cultuur-instellingen vormen een palet van
kunstenaars met een artistieke focus, tot gepassioneerde educatiemedewerkers van culturele instellingen, soms met een sociaal-pedagogische achtergrond, soms met een kunst-pedagogische. De scholen
zijn in de aanvraagperiode op de achtergrond. De gemeente Utrecht
wil deze intensieve samenwerkingen blijvend stimuleren en nodigt
partijen met ervaring met Creatief partnerschappen uit om een
gezamenlijke aanvraag te formuleren. Het Utrechts Centrum voor de
Kunsten (UCK) is daarbij één van de partijen. Als stedelijke instelling
is het de grootste speler op het gebied van kunsteducatie. De gemeente
zoekt parallel aan het CmK aanvraagproces naar een nieuwe invulling
van hun rol in de stad.

Er is ook een voorgeschiedenis:
er was er in Utrecht al een praktijk
van Creatief partnerschappen
vanaf 2009. Deze ronde van
Creatief partnerschappen heb

4	zie vimeo.com/167419871
5 voor meer informatie zie www.creatiefvermogenutrecht.nl
6	Geest, N van der. (2014) Creatief Partnerschap, evenwicht tussen creativiteit
en samenwerking. Amsterdam, IF&TB/HKU.

Kortom, er spelen veel financiële
belangen voor alle partners in het
netwerk bij de totstandkoming
van de aanvraag. Voor kleine
culturele organisaties is het hun
kans om zich als ontwikkelaar
van kunsteducatie te vestigen,
voor gezelschappen en musea
draagt het bij aan hun legitimatie.
Voor UCK is het een verkenning
van een nieuwe rol, naast zelf aanbieder zijn van kunsteducatie.
Voor de HKU is dat het meewerken
aan een inhoudelijke innovatie in
het kunsteducatieveld, die haar
uitstraling moet hebben naar de
opleidingen docent muziek,
theater, beeldend kunst. Bindende
afspraken worden in die fase
niet gemaakt en niet haalbaar of
wenselijk geacht. UCK en HKU
vertegenwoordigen in het ontwerp
het collectieve. UCK trekt daarbij
het financiële, technische deel en
HKU het inhoudelijk ontwikkelende.
We zijn met dit gezelschap dus
al even op reis, en ik ben al enkele
jaren werkzaam als ‘muzische
professional’ voor ik me als
praktijkonderzoeker aansluit bij
het lectoraat Kunst en Professionalisering. Eén belangrijke stap
is dan al gemaakt: HKU team is
bezig de impliciete werkwijze
van het netwerken om te buigen.
Van strategisch naar lerend.
Van politiek naar inhoudelijke
kennis uitwisselen. Dat doen we
door trainingsgericht te werken.
Daarin spelen werkvormen
geïnspireerd op de kunsten een
belangrijke rol (zie essay: Creatief

Vermogen en het lerend netwerk, verwacht oktober 2016). Een eerste stap
om inhoudelijke verbindingen te leggen.

Oploop, samenloop
Er is december 2015 in het netwerk Creatief Vermogen Utrecht een
soepbijeenkomst geweest op initiatief van één van de partners, zonder
UCK of HKU daarbij te betrekken. Daar komt een onvrede brief uit.
Hoofdtoon: we voelen ons geen eigenaar van het project. De onvrede
is in belangrijke mate financieel technisch (procedures), maar ook
inhoudelijk (relaties en inhoud).
De klacht is dat het collectieve deel te veel tijd kost, ongeacht waar
het over gaat. Daarbij maken de culturele partners geen onderscheid
tussen jaarlijkse verantwoording en de ontwikkelingstaken. De scholen
praten niet mee, de relatie met de scholen is in het project gedecentraliseerd naar de individuele culturele partners.
De initiatiefnemer van het soepoverleg zit ook in een inhoudelijke
werkgroep, de denktank7, maar verzwijgt deze kritiek daar. Ik vind
dat beneden peil en confronteer hem daarmee, hij draait om de hete
brij heen, mompelt wat over dat hij niet overzien heeft dat het zo zou
vallen. De bom ligt in het netwerk.
De samenloop is dat deze partner bij de mid-term evaluatie, die al
voorbereid is door het regieteam (ons bestuurlijke gremium), als
‘twijfelgeval’ te boek staat. Het gesprek is voorgenomen, maar nog
niet gepland. We zijn weer terug bij een politieke invulling van
netwerken.
Dit incident confronteert me met de schier onmogelijke opdracht om
non-hiërarchisch8 een netwerk te verbinden, als je toch wilt dat er
voortgang gemaakt wordt en kwalitatieve collectieve producten uit
ontspringen.
Gelukkig hebben we als HKU team ons al laten trainen via organisatieopstellingen. Uitgangspunten van systemisch werken zijn: er is een
natuurlijke ordening in elk systeem: erken en herken die ordening (1),

7	Denktank is een werkgroep die het project inhoudelijk mee ontwikkelt. Thema
eerste jaar was: ‘why: visie op kunsteducatie’; in 2015 is het thema: ‘what: wat
moeten kinderen kennen, kunnen en ervaren hebben om zicht te krijgen op
hun creatief vermogen?’
8 Deze term komt uit de actor-netwerk theorie (ANT).
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iedereen heeft recht op een plek
(2) en er moet een balans van
geven en nemen zijn voor deelnemers van het systeem (3). Met
deze principes heeft het HKU team
naar zichzelf als team gekeken en
gewerkt aan dilemma’s en vragen
die wij over het netwerk hebben.
Aan de training van het HKU team
heeft ook de net nieuwe UCK coördinator deelgenomen. De training
en het feit dat UCK er ook aan
deelgenomen heeft, helpt mij
om samen op te trekken.
We besluiten de kritiek concreet
te maken en expliciet te verbinden
met de twee verschillende taken
die elke deelnemende partner
heeft: projectverantwoording en
kennisontwikkeling en -deling en
halen zo een aantal angels uit de
samenwerking.
Voor kennisontwikkeling en
-deling ligt de bal voor het HKU
doel. Ik begrijp dat het HKU-team
dit inhoudelijke meer gezicht
moet geven. We kunnen niet
verwachten dat de partners die
ordening aanbrengen. Er moet
een structuur ontvouwen worden
waar de partners bij kunnen
aanhaken. Ik zet het idee van
‘de diamant’ door. We gaan met
de diamant van het Creatief
Vermogen als metafoor werken.
Een fietslampje met het logo erop
delen we uit op de onvrede bijeenkomst.

Na de onvrede sessie in januari 2015 komt het netwerk tot een uitermate inhoudelijk productief jaar. Het wordt een kantelmoment waarin
veel partners beter zien wat hun rol in het netwerk kan zijn. Het UCK
neemt vanuit hun monitorverantwoordelijkheid rechtstreeks contact
op met alle deelnemende scholen. De lijnen in het netwerk met de
scholen gaan niet meer alleen via de partners lopen. Het HKU team
versterkt het inhoudelijke voortouw. We publiceren het Dot spel, het
essay 'Creatief Vermogen en de Diamant', we organiseren onderzoekstafels Creative Capacity en organiseren met ons allen een conferentie:
Creatief Vermogen en de diamant.9 Onze aanpak is tegenstrijdig aan
wat het netwerk in zijn onvrede lijkt te vragen: in plaats van minder,
treden we meer op de voorgrond, vragen meer aan de partners, maar
gericht. Ons motto wordt: ‘laat de partners stralen’. Doordat het netwerk collectief door een dal gegaan is, gaan we groeien en oogsten
we op de conferentie ‘tastbare resultaten en positieve energie’.10
HKU team gaat van een faciliterende rol naar een procesbegeleiderplus:
we zijn gericht op de relaties, maar we bieden ook een begrippenkader
waar de inhoud van de partners zich omheen kan vormen of schuren.
We verleiden de partners om hun ervaringen en aanpak hiermee inzichtelijk te maken en te ordenen. Het gaat om inhoudelijk en procesmatig verbinden. Deze mengvorm van faciliteren van het proces, maar
tegelijkertijd producten stimuleren, ben ik in de literatuur over
netwerken nog niet tegengekomen.

Van Rosmalen (Muzische Professionalisering, 2016) herdefinieert
de relatie tussen vorm en inhoud.
Vorm volgt niet (Bauhaus), maar
is in zijn optiek mede verantwoordelijk voor de inhoud. Kunst is in
die zin niet alleen communicator,
maar ook drager van betekenissen.
Juist het werken met muzische
ingangen draagt bij aan de verbindingskracht.
Je zou kunnen zeggen om een
common body of knowledge te
ontwikkelen je via muzische
vormen bouwt aan een onderliggend common body of experience.
De manier waarop geeft vorm
aan de verbinding.

Van Rosmalen11 en Senge12 onderstrepen de notie dat professionals
ruimte moeten zoeken in hun werk om de publieke waarde waarvan zij
erfgenaam zijn, uit te dragen in en door hun handelen. De verbinding
met de persoonlijke inspiratie vormt de basis voor het verbinden met
elkaar. Van Rosmalen wijst ook op het belang van bezingen: het voor de
buitenwacht zichtbaar maken van gebeurtenissen en producten om te
kunnen delen. Juist het bezingen maakt dat de HKU zijn rol niet tot
proces kon beperken, maar ook op inhoud moest richten.
Wenger13 schetst het vraagstuk van wat ons bindt in een netwerk.
Wenger gaat uit van vrijwilligheid en een collectieve beroepscultuur.
Beiden zijn in netwerk Creatief Vermogen niet vanzelfsprekend.
Dat domein ligt voor ons nog open.
De publicatie Netwerkgereedschap gaf me inzicht in de verschillende
functies die een netwerk voor de deelnemers kan hebben. Conform
één van de principes van systemisch werken (er is plek voor iedereen)
kan dat dit verschil van participatie en bijdrage het netwerk krachtig
maken, mits iemand (een verbindend leider) dat weet te benutten en
67
11		Rosmalen, B, van. (2016). Muzische Professionalisering, publieke waarden
in professioneel handelen. Utrecht, IJzer.
12		Senge, P. (2009) De vijfde discipline, de kunst & praktijk van lerende
organisaties. Schiedam, Scriptum
13		Wenger, e.a. (2002) Cultivating Communities of practice:

Theoretische noties
De theoretische noties kwamen later in het proces. Daar ga ik nu niet al
te zeer op in, maar ik wil een paar voor het netwerk belangwekkende
theoretische concepten wel graag noemen. Als ik terugkijk naar het
kantelmoment voor het netwerk Creatief Vermogen is dat onmiskenbaar wat in diverse theorieën over netwerken als de ‘storming’ fase of
obligatory passage point vormde. Daar horen rituelen bij. Mooi van de
Actor Netwerk Theorie (ANT) is dat zij een concept of een ding ook als
mogelijk knooppunt van een netwerk zien: de diamant van het Creatief
Vermogen is voor ons zoiets. Bij het non-hiërachisch werken kan het
laten ontstaan van zulke knopen richting in het netwerk geven.

9		 vimeo.com/131477201
10		Aldus Daphne de Bruin, artistiek leider Vrijstaat,
Utrecht in denktank dd 26-5-2016

		www.jyukawa.com/main/cop, (geraadpleegd 15-5-2016)
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in de onderlinge regels kan
inbedden. Het concept van een
vrije actor als procesbegeleider
uit deze publicatie, heb ik, na
de soepbijeenkomst, achter me
gelaten. Onze taak richt zich
niet alleen op de relaties en het
proces, maar ook op de inhoud
en daarmee het laten ontstaan
van producten, of knooppunten.
Ons netwerk dient een doel en
heeft zich als geheel verplicht
tot resultaten: het leren van de
professional is er om kinderen
in contact te brengen met hun
creatief vermogen.
De theoretische noties die ik me
tijdens het studeren in lectoraatsuren heb eigen gemaakt, helpen
me de manier waarop ik zelf en
het HKU team met mij verbinding
zoeken en vinden in het lerend
netwerk Creatief Vermogen kan
beschouwen.
Deze distantie geeft ruimte om
verbinden tussen ‘ik en wij’ of
tussen ‘ons en wij’ steeds opnieuw
te onderzoeken. Want verbinden
is geen eindpunt maar een voortdurend wordingsproces.

Speelveld
Vandaag mocht ik side-kick zijn van een kwartiermaker die het afgelopen jaar een lerend netwerk tussen ambtenaren van vijf plattelandsgemeenten en wethouders van die gemeenten had geïnitieerd. Met
het lerend netwerk had hij een voorstel voorbereid om de kunsteducatie in die gemeenten op elkaar af te stemmen. Dat voorstel is een
voorbeeld van beleid dat in co-creatie tussen ambtelijke diensten en
hun bestuurders van verschillende gemeenten voorbereid is. Vandaag
wilde hij dat leerproces van wethouders en ambtenaren afronden.
Het bestuurlijk politieke proces rondom het voorgestelde beleid had
de pers gehaald en een van de partijen uit het netwerk had zich op het
eigen belang teruggetrokken. De invulling van de samenwerking en
de meerwaarde werden niet in twijfel getrokken. Wel werd betwijfeld
dat samenwerking geen banen ging kosten, hoewel dat ontkend werd
door de politiek. Kortom, er lag bij de afronding een bestuurlijk conflict, naast de evaluatie van het leren.
De kwartiermaker koos ervoor de evaluatie van het lerend ontwikkelen
centraal te stellen. Het inhoudelijk bestuurlijk conflict zou immers in
de raden besloten gaan worden. Net als bij Creatief Vermogen was hier
ook sprake van een kantelpunt: gaan we het echt aan met elkaar, gaan
we voor de bedoeling van ons werk, of blijven we voor het belang van
een individuele organisatie staan? Net als bij Creatief Vermogen koos
de kwartiermaker voor een proces plus rol.
In het gesprek gebruikten de wethouders terminologie als middenveld,
speelveld, en gaven voorbeelden uit de sport. Denkend aan dat vorm
ook inhoud genereert, stelde ik de vraag: als we dit beleid als een
sportwedstrijd zouden zien, wat is dan in de ogen van elk van de wethouders hun rol voor deze wedstrijd? Daar bleek veel verschil: één was
eigenaar van de club, de ander spits, en een derde trainer van het naar
zijn overtuiging winnende team. Niemand was scheidsrechter. Dat was
heel verhelderend voor de wethouders en bracht lucht in de neiging
om hier de besluitvorming te gaan uitvechten. De kwartiermaker was
nog niet thuis of hij vond in zijn mailbox al bedankjes van twee wethouders: ‘Wij vonden het gezamenlijk leren (wat we niet zo gewend
zijn) heel verrassend!’

Voor mij is deze ervaring een
bevestiging dat de manier van
werken die ik de afgelopen vier
jaar heb proberen te begrijpen
en vorm te geven, een werkwijze
is die aan belang zal winnen.
Leren in netwerken zal doorgaan
in deze tijden waarin kleine
organisaties niet per se willen
groeien, maar elkaar nodig
hebben om te staan voor hun
bedoeling.
In zulke netwerken kunnen
professionals hun bevlogenheid
en zoeken tot inzet maken om
verbinding als waarde aan de
samenleving bij te dragen. Uit
het samen leren ontstaan nieuwe
inhouden en verbindingen.
Verbinding in de zin van chemie,
van bindende afspraken aangaan
en innig verenigen.
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Wanneer is er
vrije ruimte
nodig?

Corrie Nagtegaal

Vooraf
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Het creëren van vrije ruimte en eigenzinnigheid zijn begrippen die in
het lectoraat Kunst en Professionalisering centraal staan. Mijn onderzoek gaat hierover. Ik beschrijf hoe die twee begrippen afgelopen jaar
centraal stonden in mijn eigen ‘muzisch’ handelen en onderzoek.
Bij de School of Theatre voor kwaliteitszorg en onderwijs, en bij het
Expertisecentrum Educatie voor taal.
Mijn onderzoeksvraag was: hoe voorkom ik vanuit mijn rol in de
organisatie dat structuur en cultuur te los van elkaar raken, doorschieten, verstarren, wederzijds weerstand oproepen en het muzische
vermogen verliezen? Of anders gezegd: wanneer merk je dat er vrije
ruimte nodig is?

Moduleformats en docenten creëren elkaars tegenkracht
Door te werken met ‘wat is’ en ‘hoe het is’, en door goed te luisteren
naar de verschillende spelers/makers in het spel dient de roep om vrije
ruimte zich – bijna als vanzelf – aan.
Neem bijvoorbeeld de structuurmaatregelen rondom Onderwijs- en
examen reglement (OER) en module-formats in Osiris. In eerste instantie lijken deze formats voor docenten en studieleiders erg prescriptief
te zijn, en lijken zij weinig plaats te bieden voor eigenzinnigheid van
een docent. Toch merk je dat als je dan zo’n format samen met een
docent of met een studieleider bekijkt en verheldert waar het voor
dient, en welke spelers er allemaal mee uit de voeten moeten kunnen,
dat er ook voldoende ruimte te creëren valt voor de eigenzinnigheid
van de docent. Die ruimte kan pas ontstaan wanneer de weerstand
tegen het structuurding is losgelaten, en vrije ruimte bewust kan
worden opgezocht. In dit geval zit deze vaak in de manier waarop een
docent de module beschrijft. Dat gaat meer over hoe je het onderwijs
organiseert, begeleidt en beoordeelt, dan wat je in de les per minuut
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precies doet. Mijn taak zit dan in het ‘waarnemen van de weerstand’
en de tegenkracht durven geven, de opening bieden. Omgekeerd
moet die opening ook naar medewerkers gegeven worden over OER
en moduleformats in Osiris. En ook dan is er niet altijd een volledig
beeld van ‘het waarom’ van de praktijk, en de weerstand bij docenten
en studieleiders tegen het zich aan bepaalde formatregels te moeten
houden is ook niet zo vreemd: “in de praktijk werkt het anders” is
vaak gewoon het geval!
Er ontstaat eveneens pas ruimte voor samenwerking, voor het goed
op elkaar afstemmen, als er ‘achter de woorden’ wordt geluisterd:
weerstand is vaak een manier om zorgen over onderwijskwaliteit
(de letterlijke kwaliteitszorg) te verwoorden. Vanuit de weerstand
kan samen worden gezocht naar een ‘gepaste structuur’, een structuur
waar iedereen mee uit de voeten kan. Mijn rol zit hier wederom in
ruimte creëren door de weerstand bespreekbaar te maken.

Aandacht of structuur als vormen van vrije ruimte
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Uitnodigende vragen stellen aan studenten die vast zitten door schrijfangst, omdat ze te vaak te horen kregen dat ze niet kunnen schrijven,
het systeem van de d’s en t’s niet onder de knie kregen. Dat is wat ik
vanuit het Expertisecentrum Educatie deed. Deze studenten gaan vrije
ruimte ervaren door echte aandacht te krijgen. Een student van de
opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving verwoordt het zo:
“het isolement waar ik qua schrijven in zat is doorbroken. Ik heb
plezier in mijn schrijven gekregen en nog maar een enkele keer
iemand nodig die mijn schrijven leesbaar moet maken.”
Soms ook zit de tegenkracht in het aanbieden van structuur.
Schrijven in een heldere (logische) volgorde, een opbouw die de
lezer snapt, helpt, is de ervaring van een alumnus van de opleiding
Beeldende kunst en vormgeving: “losse zinnen kon ik al schrijven,
maar geen vloeiend of duidelijk verhaal. Door de tips wist ik mijn
onderzoeksrapportage in logische volgorde op papier te zetten. Dit
heeft mij geholpen om mijn onderzoek succesvol af te ronden. Ik vind
taal belangrijk: een goed geschreven en doordacht concept kan mijn
ontwerp namelijk versterken.”

Muzische groothoeklens in de arena
Een stapje vooruit , achteruit, samen, alleen of opzij is wat ik doe.
Door die stapjes ga je anders kijken. Bij het stapje opzij bijvoorbeeld
kijk je vanuit een muzische groothoeklens en vallen andere dingen
op dan midden in de arena. Je kunt dan bijvoorbeeld beter zien hoe
de verhouding tussen structuur en cultuur is en dan kun je daarop
anticiperen.
Meestal weten we zelf precies waar we heen moeten bewegen en is
ieders denken en doen creatief en effectief. Op zulke momenten vallen
voor mij ‘muzisch gluren’ en pedagogisch-didactisch handelen samen.
Doordat je met elkaar toevoegt wat ontbreekt creëer je samen een leerrijke omgeving, waarin je meer kunt. Je bent dan open en onbevangen
en dat betekent dat op zulke momenten eigen blokkades bij iedereen
(even) opgeheven zijn en alle aanwezige en mogelijke kwaliteiten volledig inzetbaar zijn. Dan kun je dansen, zingen en wordt leren spelen.
Je zintuigen staan dan verder open. Je ervaart dit vaak als klik of
Eureka-moment. Als je dat met een student of docent bereikt gaat leren
daarna bijna vanzelf. Je maakt je technieken gemakkelijker eigen en je
blijkt al veel meer in huis te hebben dan je dacht. Dat zie ik ook gebeuren met studenten die dachten dat ze niet konden schrijven. Echte
aandacht, het voor elkaar open durven staan, en soms wat kaderende
hulpmiddelen, doen dan wonderen.

Reflectie op het proces
Het was een zoekend jaar voor mijn handelen op HKU. Het verbonden
zijn met de muzen hielp mij om te blijven focussen. De bijeenkomsten
van de muzische leergang gaven mijn eigen handelen meer bedding
en voeding, en dat heeft me dichter naar mijn eigen kwaliteiten teruggebracht: het samen vorm blijven geven aan vrije ruimte, vanuit goed
luisteren en kijken.
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LIEVE
BEGELEIDER
Brechtje Wedman
Amersfoort, juni 2016
Lieve begeleider,
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De volgende bladzijdes zijn voor en aan jou geschreven;
jij die andere mensen – jong of oud – begeleidt, in hun
ontwikkeling als mens en als vakman/vakvrouw. Jij die
hart en ziel geeft om lessen of bijeenkomsten te ontwerpen.
Jij die vast ook wel eens niet meer zeker weet of je het allemaal wel kan en goed doet in je werk met al die verschillende
mensen en groepen. Jij die elke werkdag je werk als begeleider doet, op jouw manier. Waarin je van alles meeneemt
wat je op je reis hebt gevonden; zowel kennis, kunde als
persoonlijkheid.
In de volgende bladzijdes deel ik mijn zoektocht van het
afgelopen jaar en laat ik je een deel van het onderzoek
zien dat ik maakte vanuit impuls. Met mijn verhaal nodig
ik je uit om vragen te stellen over begeleiden, over maken,
over ‘jij als begeleider’.
Ontspan, adem in en uit, SPRING!
youtu.be/O3t4DP-RmNE
Liefs, Brechtje
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Dit is mijn avatar, al sinds
ik me kan herinneren.
Ze heeft vleugels!
En houdt zich vast aan
stevige takken.
ik fladder graag, ik land,
ik kijk,
ik voel,

en ga weer verder.
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Mei 2015 presenteerde ik wat ik wilde onderzoeken
aan de andere praktijkonderzoekers van het lectoraat
Kunst en Professionalisering. Anouk Saleming schreef
deze tekst als reactie op dat idee.
Een aardbeving
De aarde wordt opgeschud.
Mensen worden opgeschud.
Er is gevaar.
Paniek even misschien.
Mensen rennen hun huizen uit.
Hun vaste patronen uit.
Ze laten uit hun handen vallen wat onnodig is.
Ze staan buiten.
Zoeken elkaar op.
Ontmoeten.
Ze zien hoe dat wat bekend is, heen en weer trilt.
Een nieuw daglicht.
De aardbeving mag niet te krachtig zijn.
Dan is er verlies, dood soms, verdriet.
De aardbeving moet zo zijn dat het een belevenis is.
Dat iedereen er nog uren over doorpraat.
Dagen.
Maanden.
Dat hij de geschiedenis in gaat met een naam.
Misschien zit er een scheur in een huis.
Maar dat is maar geld.
Misschien moeten mensen hun oude plek verlaten
om iets nieuws te kunnen vinden.
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Michiel Res schreef als reactie
deze brief

1 – Bergen
Berg
Blijkbaar maak ik bergen.

Hi Brechtje,
Zoals de steen in hand gevonden als vondst
en met je leven meegenomen. Om keer op
keer te hervinden en ernaar te kijken. Elke
fase is het weer anders en zie je ’t nieuwe.
Het is aangesloten op het leven en heeft
daardoor zijn magie.

Tijdens een studiedag met het hele team
van de opleiding Docent Theater waar ik
werk, beaamden twee collega’s dat ik bergen
maak. Vooral voordat ik aan iets nieuws
begin zie ik vaak een beetje op tegen de klus:
lukt het wel? Wat is het doel? Wat zijn de
verwachtingen? Geen zin, afleiding, urgente
dingen die (ik) tussendoor (laat) komen.
Om dan – na enige frustratie rondom mijn
berg – mezelf een schop onder m’n kont te
geven en vol gas de klus tegemoet te gaan.
Op kracht de berg op rennend kom ik erachter dat het best mee viel, de hoogte.

Magie brengen zodat er beweging mag
ontstaan in een voortdurende stroom van
verwondering en verlangen om met elkaar
't volgende te mogen ontdekken.
Wat je zoekt is –wellicht– magie brengen
in ’t vak, ’t verhaal. Dat vraagt lef en ook
contact met ’t leven met alle schoonheid
en angsten. Vraag je af hoe jij dit doet zodat
je het door mag geven. Daarin zit je geheim
en je magie.
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Als thema voor een tweede maaksessie koos
ik daarom ‘berg’.

Deze steen bleek een belangrijke persoonlijke bron
voor mij als begeleider. Een metafoor voor begeleiden:
het heeft een vaste kern en is veranderlijk. Bij het
terugvinden van deze steen besefte ik hoe belangrijk
het is te blijven kijken naar wat er zich voordoet

Wat me raakte is dat ze met hun woorden
het signaal gaven dat ik mijn zoektocht
gewoon kon beginnen, door zelf te doen
wat ik wilde onderzoeken. Gaandeweg
merkte ik dat juist door het structureel
losweken van dat wat ik dacht dat moest
(een plan, structuur, een vast einddoel)
er nieuwe manieren van werken ontstonden
in de praktijk.
Hoe volg je je impuls als begeleider
in een vol systeem van veel moeten?

Dit zijn mijn dagboeken die ik schreef vanaf dat ik
kon schrijven. In al dat schrijven komen heel wat
bergen voor.

Na een half uur bergen maken kwam ik tot
de conclusie dat ik er heel goed in ben. Ik
kan bijna van alles een berg maken, het gaat
vanzelf. De bergen lijken soms heel groot,
vervelend of gevaarlijk. Al makend, ontdekte
ik dat ze in mijn hoofd ontstaan en zodra ik
me bewust word van de berg, ze bijna als
sneeuw voor de zon verdwijnt. Je zou het ook
het relativeren van m’n eigen perfectionisme
of faalangst kunnen noemen.
De berg helpt me ook; om overzicht te
krijgen, om me voor te bereiden op dat
nieuwe onbekende dat ik ga doen.
Als je ook weleens bergen maakt in je
werk als begeleider, hoe werkt dat dan
voor jou? Zijn je bergen groot of klein?
En in hoeverre helpen ze je, of zitten ze
je in de weg?
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3 – Routine of Impuls
Tijdens mijn onderzoek afgelopen jaar bleek
ik me in twee velden te bewegen: die van de
routine en die van de impuls. Laten we het
veld van de routine het Aardappelveld
noemen en het veld van de impuls het
Engelenveld.
Ik hou van aardappelen, zoals ik van routine
hou: een aardappel is smaakvol en vol
voedingsstoffen. Teveel ervan verdicht je
maag met zetmeel. Het ZET vast.

Angst
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Engelen vond ik spannend: zo kwetsbaar
en niet te volgen zo vlug.

Schilderen vanuit impuls – augustus 2015

Dit jaar ondervond ik hoe ‘er zijn, vanuit
impuls maken’ bevrijdend kan zijn.

2 – Impuls

Het is zoeken hoe me te bewegen door
beide velden. Het is moeilijk de verleiding
te weerstaan om te vervallen in aardappeldenken en daar in vast te blijven zitten.
En soms zet ik zelf een berg voor het
Engelenveld, waardoor ik er niet gaan
kan.

Mijn conclusie die dag was dat een impuls
volgen veel te maken heeft met het ‘niet
Impuls
weten’. Wanneer ik het ‘niet weet’ neemt
In mijn onderzoek speelt het begrip ‘impuls’
mijn hoofd het vaak over van mijn gevoel of
een grote rol. Ik heb het idee dat, wanneer
intuïtie. Het is kwetsbaar om verder te gaan
je als begeleider je bewust bent van je impuls met het ‘niet weten’.
en deze volgt wanneer dat past, je in staat
Ik merk dat het volgen van mijn impulsen
bent je les meer in het moment vorm te
en intuïtie in begeleiden belangrijker zijn
geven. Je maakt dan je les samen met
geworden nu ik dit onderzoek. Er ontstaan
deelnemers, kan vaak meer van jezelf aan
bijzondere lessen en gesprekken wanneer ik
je les toevoegen en begeleiding op maat
durf te vertrouwen op mijn onderbuik gevoel,
bieden.
naast het plan dat er ligt.
Vanuit impuls ben ik gaan schilderen
– iets wat ik nooit doe – op dit grote vel.
Ben jij je tijdens je begeleiden bewust
Ik maakte lijnen, gebruikte veel blauw én
van je impuls? Volg je die? En hoe
raakte gefrustreerd. Hoewel ik de bedoeling
verhoudt intuïtie zich tot ratio in jouw
had vanuit impuls te werken was ik niet
begeleiden?
tevreden; het werk werd niet mooi en ik
dacht er veel bij na. Toen ik door schilderde
en probeerde bij het schilderen zelf te blijven
kwam er een impuls om te rollen met een
wc rol en te stempelen met een vaatdoek.
Na de frustratie kwam de flow en kon ik
mijn impulsen voelen en volgen.
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Ruggesteun
Twee kleiwerken die ik maakte met een woord als
uitgangspunt.

Hoe is de balans bij jou?
Hoe groot is jouw aardappelveld
in je achtertuin?
Kun jij vliegen?

Mijn bureau thuis met ‘permeabele ruimte’ – mei 2016
Tijdens het schrijven van een brief aan onderzoeksbegeleider Hanke Drop herkende ik ineens het voorwerp
van ijzerdraad dat ik maakte n.a.v. het artikel
Het gesprek als Theater (van Rosmalen, 2015. Zie
www.musework.nl/nl/page/3218/permeabele-ruimte)

4 – Maak | Creëer | Schep
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Mijn kijk op de dingen en begrippen veranderde dit jaar. Als je het woord ‘maken’
breder interpreteert, kun je klein beginnen
en is iedereen maker. Als je het woord groot
definieert kan het beklemmend werken, je
zet kunstenaars op een voetstuk en zet zo
een enorme berg voor je eigen makerschap.
Iedereen is maker.
Ik maakte, stond open en kon er zijn
Ik verviel in aardappeldenken en
zette mezelf vast
Een kleine kier naar de schatkamer
van het nu
Ik maakte, vanuit niets, iets nieuws
Ik gooide weg
De herhalende vraag: ‘wat vertelt mijn lijf
nu, wat zegt mijn impuls?’
En altijd de keuze hebben om wel of niet
mee te surfen

De begeleider als maker; dat is niet één soort
begeleider met een spoorboekje van hoe het
moet. De begeleider als maker, is een begeleider die zich bewust is van zijn of haar
makerschap. En dat dat bewustzijn betekenis heeft. Dat je weet hoe het maken bij
jou vanuit het hart mag ontstaan, vanuit
het lijf. En dat de rede daar altijd getuige
van is en mág zijn. Dat er Aardappelvelden
en Engelenvelden zijn. Dat het er allemaal
al is.
Ben jij een maker?
Wat is het kleinste ‘iets’ dat je ooit
gecreëerd hebt?
Wat maak jij?
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Connecting
Conversations

Reflectie,
conclusie,
aanbeveling
Annemarie Maas
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Schering en inslag
Hoe werk je als praktijkonderzoeker op een muzische manier (inslag)
aan een opdracht vanuit de directie, om binnen het conservatorium
(schering) aan professionalisering van collega-docenten te werken?
Deze bijdrage betreft de muzische tussenreflectie op de verschillende
dilemma’s waar ik op ben gestuit tijdens het afgelopen onderzoeksjaar.
Ik kies er bewust voor om mijn eerdere tussenreflectie en niet een
eindreflectie toe te voegen aan het Jaarboek, omdat juist dat ‘er nog
zo middenin zitten’ iets heel herkenbaars en navoelbaars oproept.

Ouverture
Muzisch werken gaat over zingeving, wakkert inner drive en eigenaarschap aan.
Het is een beweging van binnen naar buiten, appelleert aan herkomst
en persoonlijke historie en werkt (ook) daarom verbindend.
Muzisch werken legt verbindingen van binnen, met anderen, in een
context.
In die volgorde en niet andersom.
Muzisch werken is van binnen naar buiten werken, heeft een duurzaam karakter en vervuilt niet.
Muzisch werken voedt de zintuigen, de rechterhersenhelft, en zorgt
voor tegenkracht in een wereld van regelgeving, opdrachten, normen,

competentiematrixen, formuleringen, formaliseringen; ook binnen het kunstenonderwijs.
Muzisch werken is een actieve kunstzinnige
vorm van nadenken over en reflecteren op,
met gewortelde groei als gevolg.
Muzisch werken gedijt goed bij heldere,
omkaderde, gelaagde werkvormen.
Omkaderd om poreuze oppervlakkigheid
te voorkomen en gelaagd om diepgang en
verankering te borgen.
Gelaagdheid kan omschreven worden als
terugvlechten (Van Rosmalen, 2016).

Terugvlechten is het met elkaar in verband
brengen van waarden door datgene wat
opgeleverd is te hergebruiken een nieuwe
situatie, waardoor een vlecht van ontwikkeling ontstaat.
Een traject van Muzische professionalisering
helpt te concretiseren in de abstractie.
Tot hier de eerste zang, als een ouverture.
In een ouverture komen de belangrijkste
thema’s voorbij, een soort preview.
Deze reflectie schrijf ik vanuit een
dubbelrol als muze binnen het lectoraat
Muzische Professionalisering over mijn
eigen thema’s en heldendaden.

1	Rosmalen, B, van. (2016). Muzische Professionalisering, publieke waarden in professioneel
handelen. Utrecht, IJzer.

Opdrachten en opdrachtgevers

Praktijken van Muzische Professionalisering

86

Een opdracht kan op meerdere manieren aangeleverd worden:
Als een geschreven gift, in een gegeven boek bijvoorbeeld en als
een uit te voeren taak.
Zoveel soorten opdrachten, zoveel soorten werkwoorden: bewaken,
onderzoeken, ontwikkelen, uitvoeren, uitdragen, verzamelen, delen,
oproepen…
De ene opdrachtgever spreekt over deskundigheid bevorderen, de
andere over muzisch professionaliseren. Beiden spreken over reflectie
en feedback, over kringen, over leergemeenschappen.
Ik heb mijn opdracht opgevat als een uit te voeren taak en kreeg
twee opdrachten mee van twee opdrachtgevers. Nu, halverwege het
academische jaar blik ik terug en stel mezelf een aantal vragen:
DEEL 1
•		 Hoe heb ik de opdrachten in aanvang opgevat?
•		 Wat heb ik gedaan?
•		 Waarom heb ik de opdrachten zo opgevat?
•		 Wat zegt dat over mij?
DEEL 2
•		 Wat heeft het mij gebracht?
•		 Wat gebeurde daarna?
•		 Wat gebeurde er daarna?
•		 Hoe ga ik nu verder?
DEEL 3
•		 Aanbevelingen aan mijzelf

DEEL 1
Hoe heb ik de opdrachten opgevat?

Wat heb ik gedaan binnen
het kader van de opdrachten?

De opdracht van Jos Schillings is samen te
vatten als het bezig zijn met deskundigheidsbevordering, te weten differentiëren (formeel
en informeel leren), reflecteren, feedback
geven en nemen. Daarbij werd aangegeven dat
ik geen diepgravend onderzoek moest doen,
maar praktische events moest organiseren,
binnen het conservatorium, de HKU, Nederland en daarbuiten. In gesprekken werd
geopperd dat ik mijn bevindingen op het
gebied van Appreciative Inquiry zou inzetten.

In juni 2015 organiseerde ik vanuit mijn
praktische opdracht POWWOW-HKU, een
dag voor kerndocenten HKU waar Appreciative
Inquiry, de werkvorm Wall Of Wonder en
muzisch reflecteren onderdeel van waren.
Een aantal reflecties van deelnemers
is te vinden op Musework, de body of
knowledge-site van het lectoraat Kunst
en Professionalisering.

De opdracht vanuit het lectoraat werd
voor mij samengevat als: …“Je doet onderzoek naar het muzische aan de hand van
jouw eigen onderzoeksvraag…” (H. Drop,
2 feb, 2016). Mijn onderzoeksthema wordt
omschreven als: …“het vormen van een
community of practice binnen het conservatorium…”.
Tot hier de tweede zang over opdrachten,
opdrachtgevers en opdrachtopvatting
Hierin kom ik tot de tussenconclusie
dat ik aanvankelijk geen onderzoeksvraag had.
Ik had een praktische opdracht aan de
ene kant en een onderzoeksthema aan
de andere kant.
De praktische opdracht moest iets
opleveren op het vlak van deskundigheidsbevordering; het onderzoek aan
de andere kant moest iets opleveren over
de muze en muzisch professionaliseren.

In de voorbereiding op deze dag vond een
vooroefening plaats met een deel van de
kerndocenten. De werkvormen werden
uitgeprobeerd en daarna door mij aangepast.
De muzische verdieping ik tot dan toe had
opgedaan bij de lectoraatsdagen, heb ik
omgezet in praktische werkvormen ten
behoeve van beide events.
Tot hier de derde zang, waaruit ik kan
constateren dat ik twee events heb
georganiseerd binnen de kring van kerndocenten. In die events heb ik verband
gelegd tussen een deel van een praktische opdracht (feedback geven/nemen
en reflecteren) een muzisch terrein,
mijn visie op het gebied van innerlijke
motivatie. Het was een beweging van
buiten naar binnen: de vraag om deze
dag was er vanuit het management,
niet vanuit de docenten. Op de dag zelf
heb ik de beweging van binnen naar
buiten op gang hopen te brengen door
vragen en muzische ervaringen op te
roepen en te bewerkstelligen.
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Waarom heb ik de opdrachten in
aanvang zo opgevat?
Waarom deed ik wat ik deed?
Voor zover ik nu kan zien, was mijn reactie/
actie op de opdrachten van pragmatische aard:
men wil dit, men wil dat, ik kan dit, ik doe zo.
Ik zag het als mijn taak om de verschillende
werelden rondom mijn rol als praktijkonderzoeker bij elkaar te voegen; daarbij stond de
opdracht van mijn leidinggevende voorop,
want dat is immers degene die de uren verschaft en degene met de ‘agenda’. Ook zag ik
het als mijn missie om de muze uit te dragen
en de opgedane ervaringen bij ICON en lectoraatsdagen in te vlechten in de opdracht.
Tot zover de vierde zang. Vrij monotoon
allemaal nog zie ik nu. Vrij on-muzisch
in de aanpak. Te verantwoorden, dat
wel. Tegemoetkomend aan verschillende
missies, waaronder die van mijzelf.

Wat zegt dat over mij?

Wat gebeurde daarna?

Wat gebeurde er daarna?

Mijn eerste reactie was plichtsgetrouw:
tegemoetkomen aan de wens van de ander en
daarbinnen trouw zijn aan mijn opvattingen.
Mijn eerste reactie is niet: waarom krijg ik deze
opdracht, waarom deze opdracht, wat vind ik
daar van, etcetera. Ik ga eerst in de doe-stand
en zet de fusion-stijl in. In die zin gedraag ik
me als een verbinder pur sang, die met goede
wil aan het werk gaat.

In tweede instantie kwam het gevoel op:
die dag kunnen we ook weer bijschrijven
als zinvol event; zinvol, maar wel een event –
een eenmalige ervaring.
Ik ontwikkelde intern schurende vragen als
•		hoeveel levert een van buitenaf opgezet
event – hoe intens ook – eigenlijk op?
•		wat gebeurt er met de ervaringen die we
hebben opgedaan? Moet daar iets mee?
•		hoe komt het dat we altijd alleen de happy
few, de usual suspects bereiken?
•		deskundigheidsbevordering...
bij wie komt die wens precies vandaan?
•		hoe kom ik van een ‘opgelegde’ vorm
van organiseren (van events) naar een
organische vorm van communiceren?
•		Is mijn positie daar wel geschikt voor?
Zijnde een docent-collega?
•		hoe komt het dat ik beland ben in deze
docentgerichte opdracht in plaats van een
onderwijsgerichte opdracht?
•		hoe kan ik mijn rol als praktijkonderzoeker
integreren in mijn andere HKU taken, te
weten kerndocent Jazz & Pop, kerndocent
educatie, zangdocent tussen zangdocenten,
studiecoach, begeleider educatieve stage,
methodiekdocent onder de methodiekdocenten?
•		hoe kom ik weer van de focus op deskundigheidsbevordering naar te ontwikkelen intrinsiek gedreven verlangen (in mijn rol als
praktijkonderzoeker, tussen mijn collega’s)?
•		waarom irriteert het me zo dat ik via via
moet horen dat bepaalde kerndocenten al
afhaakten bij de term POWWOW?
•		waar en hoe kan ik aansluiting vinden bij
collega’s zonder weerstand op te roepen?
•		waarom nieuwe kringen, terwijl er al zoveel
bestaande kringen zijn?
•		hoe kan ik me bezig gaan houden met de
basis van elke ontwikkeling: inner drive?

In een van de lunchgesprekken met Bart
(van Rosmalen) en Hanke (Drop) en in
persoonlijke begeleidingsgesprekken met
Carolien (Oostveen) uitte ik mijn bezorgdheden. Ik bleef worstelen met de gedachte:
ik moet iets doen, maar wat?
Ondertussen zette ik allerlei trajecten in
of voort. Trajecten die nu, achteraf, allemaal
het antwoord waren op alle vragen.

Tot zover de vijfde zang.
Heel kort en toch heel belangrijk
te weten.
Het roept wel woorden op als
arbeids-ethos, loyaliteit,
vakmatigheid, dienende houding…
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DEEL 2
Wat heeft het mij gebracht?
In eerste instantie leverde de dag voor kerndocenten mij zelf een
enorm gevoel van tevredenheid en verbondenheid op. Ook dankbaarheid omdat deelnemers zich kwetsbaar en open opstelden. Vooral de
vooroefening leverde veel leerzame en versterkende momenten op.
Het was mooi om mee te maken dat ik een verbinding kon leggen
tussen intrinsieke motivatie/Appreciative Inquiry, de opdracht vanuit
het UC en de ervaringen tot dan toe van binnenuit (de lectoraatsdagen
en gesprekken)
Tot zover de zesde zang. So far so good.
In veilige haven, in rustige wateren.

Tot zover de zevende zang. Meerstemmig,
bevrijdend, ruwe zee, donkerrood, kruidig,
in volle vaart de trechter in. Dit voelt als
vragen die een oplossing gaan bieden.

Trajecten die ik al had ingezet (2014/2015)
•		VOCON (i.s.m. Maria Pia de Vito, Italië
en Anders Ørsager, Denemarken)
•		Ad Lab (i.s.m. Bart Soeters, Henry Kelder,
Daan van de Hurk)
•		On trial (i.s.m. Nelly van der Geest)
Trajecten die ik nieuw inzette (2015/2016)
•		Workshop bijdrage aan ICON (Innovative
conservatoires) 2015 in de geest van
Muzische Professionalisering
•		ICON (muzische) werkvormvariant in
docenten vergaderingen Jazz & Pop 2016
•		Anonieme interviews met collega’s op basis
van Appreciative Inquiry in een muzische
groeivorm
•		ICON (muzische) werkvorm in vergadering
Mentoraat
•		Het helpen terugvinden van de muze in de
eindopdracht methodiek (in behandeling)
•		Het helpen terugdringen van de onmuzische taal in handboeken methodiek
(in behandeling)
•		Interdisciplinaire werkvorm in de groepsles
zang (i.s.m. Anouk Saleming van School of
Theatre)
•		Inbreng van de muzische werkvorm
(bron-deling) in VOCON 2
•		ICON (muzische) werkvorm en
brainstormvragen op symposium ArtEZ
(zie boven)
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Tot zover de heldendaden sinds de kurk
van de fles is. Allemaal zinnige zaken,
verbindend.
Het enige dilemma dat nu is ontstaan:
ik bevind me op vlakken buiten mijn
‘opdracht’ van Jos Schillings. Ik heb die
organische beweging gemaakt omdat
het pad waarlangs ik leer binnen het
lectoraat, daartoe geleid heeft. Wat
moet ik met dit ontstane dilemma?
Waarom stuurt mijn opdrachtgever
mij een notitie over visie, stuur ik mijn
gedachten daarover terug, zoek ik op
die manier verbinding, en hoor ik niet
terug? Waarom vraag ik dat niet gewoon?
Waarom zeg ik niet gewoon wat ik tot
nu toe gedaan heb, hoeveel waarde ik

daaraan hecht en wat ik dus wil en van
plan ben te doen? Ik ga NU mijn collega
praktijkonderzoekers contacten.(gedaan)

Hoe ga ik nu verder?
Het is me nu duidelijk dat ik mijn bezigheden
in de openbaarheid moet brengen. Dit advies
gaf Carolien (Oostveen) me, het werd me door
Hanke (Drop) gevraagd en het gaat de verbinding tussen de losse delen zichtbaar maken,
zodat het allemaal werkbaar wordt in plaats
van druk levert (Bart van Rosmalen).
Ook is het me duidelijk nu dat ik me niet geheel eigenaar voelde van de opdracht en dat
moet ik mijn opdrachtgever laten weten.

Ik moet vormen gaan vinden om de bewegingen die ik heb ingezet kan terugvlechten.
Dat betekent praktisch gezien bijvoorbeeld:
•		de interviews met collega’s uitbouwen
tot rijke artistieke profielen
•		de profielen delen onder collega’s (het
belang daarvan ook voelbaar krijgen)
•		het idee: een persoonlijk verhaal als
materiaal/inspiratiebron gebruiken voor
een creatief proces (een keten van improvisaties in diverse kunstvormen)
•		Artistieke ontmoetingen met collega’s
op touw zetten, waar verhalen en verhalen
achter verhalen voedingsbron zijn.
•		Het Ad Lab initiatief in een nieuwe vorm,
waarin ook ruimte is voor repertoire, naast
improvisatie, spelenderwijs onderzoeken.

Het is belangrijk te ontdekken hoe ik mijn
materiaal op een goeie manier kan vastleggen,
zoveel mogelijk energie neutraal en passend
voor de site van het lectoraat, ‘Musework’.
Daarvoor moet ik hulp inroepen; om vermijdingsdrift te voorkomen.
Onderdeel van dat materiaal moet worden:
reflecties van anderen.
Ik moet een organische vorm vinden om op
de vraag “wat heeft mijn inbreng de ander
gebracht?” materiaal te verzamelen, dat
zowel aan de inbrenger (de ander) als aan
de ontvanger (mij en daarmee the body of
knowledge) zin geeft.

DEEL 3
Aanbevelingen
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Het is tijd om bovenstaande inzichten te delen en daarbij het volgende
aan te geven:
Mijn interesse en kracht liggen in (denken over, samenwerken in,
praten over) onderwijs, niet op het vlak van deskundigheidsbevordering (als uitgangspunt) van een ander.
Ik wil graag doorgaan met werken vanuit de ‘zachte’ ingang: onderzoeken van binnenuit in de organisatie is voor mij een betere en meer
organische weg. Ik geloof niet in van bovenaf opgelegde vergaderingen
waar alleen de happy few op afkomen.
In gesprek en acties moet ik het volgende borgen: werken vanuit
waarderend onderzoekende houding (Appreciative Inquiry), werken
vanuit piekervaringen (WOW) en bronnen (Muzische Professionalisering)
betekent beginnen bij de inner drive van de ander.
We (Jos Schillings en ik) moeten het gesprek aangaan over mijn waarde
als praktijkonderzoeker voor het Utrechts Conservatorium.
Dat gesprek voer ik ook graag met mijn begeleiders van het lectoraat.
Ik moet de uitdaging aangaan om muzische werkvormen in te brengen
in de ‘onzichtbare’ gelederen. Een actie die ik kan ondernemen
is een samenkomst te beleggen met de studieleiders en Jos Schillings,
waarin we bespreken waar en hoe ik in bestaande samenkomsten
op een muzische manier in gesprek kan raken met ‘onbereikbare’
collega’s. Uitgangspunt is dat de professional en zijn/haar drive
centraal staat.
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Arwen van Putten en Marlies Dorigo

In de voorliggende tekst wordt verslag gedaan van
een jaar deelname aan het HKU lectoraat Kunst en
Professionalisering. Voor de opbouw van de tekst
hanteren wij de vierdeling Maken, Delen, Vertellen en
Spelen, uit het boek Muzische Professionalisering van
Bart van Rosmalen (2016).1 Onze onderzoeksvraag
wordt bezien vanuit Maken, vervolgens zal een aantal
praktijkexperimenten worden behandeld aan de hand
van Delen, Vertellen en Spelen. Om niet alleen in letters en woorden te blijven hangen wordt de tekst
muzisch vergezeld van vier beelden.2 We dagen u uit
om het verhaal eerst in beeld te zien, en daarna deze
tekst als onderlegger te lezen.
1	Rosmalen, B. van (2016). Muzische Professionalisering. Utrecht, Nederland: Uitgeverij IJzer

2	Beelden ontworpen door Talitha Driessen,
Bureau voor Beeldzaken
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MAKEN

Onderzoek als Maakproces

Het HKU Expertisecentrum Educatie ontwikkelt, verbindt en verspreidt kennis over
leren en doceren in kunst en creativiteit.
Onderdeel hiervan zijn de professionaliseringstrajecten voor HKU docenten. Met
name op dit professionaliseringsonderdeel
hebben wij ons onderzoek bij het lectoraat
gericht.

De vraag
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Bijscholing van tijd tot tijd is waardevol
voor zowel de organisatie, de studenten
als de docenten. Bijscholing geeft kennis
van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied
van de hbo docent en houdt het mes scherp.
Maar docenten zijn drukbezette mensen,
meestal met een eigen (kunst) praktijk
ernaast. Er is vaak weinig tijd ‘over’ om
cursussen te volgen. En als er tijd is voor
verdere professionalisering, dan gaat dat
vaak eerder over het eigen (kunst)vakgebied
dan het vakgebied van hbo docent.
Hoe kunnen we stimuleren dat docenten
zich toch blijven ontwikkelen in hun docentschap? Hoe kunnen we betrokkenheid van
docenten bij hun eigen (docent)professionalisering vergroten en hoe kunnen we
docenten helpen verantwoordelijkheid voor
en eigenaarschap te voelen van hun eigen
ontwikkeling? Met deze onderzoeksvraag
zijn wij het afgelopen jaar aan de slag
gegaan.

Onderzoek als Maakproces

Het onderzoekende maakproces

We hebben ervoor gekozen om antwoord
te zoeken op de onderzoeksvraag in de
dagelijkse praktijk van het Expertisecentrum
Educatie. Dus geen papieren onderzoek,
maar experimenteren en maken door te
doen. Zoals Bart van Rosmalen zegt in zijn
boek Muzische Professionalisering (blz. 132)3:
“Muzen praten niet over wat ertoe doet,
maar maken daar iets van...”. Zo zijn wij
niet gestart met schrijven over wat ertoe
doet, maar zijn we gaan ontwikkelen en
maken. Het onderzoek werd zo een maakproces van activiteiten bij het Expertisecentrum Educatie, waarbij we ons steeds
afvroegen “hoe kunnen we, in dat wat we
doen, de betrokkenheid van docenten
vergroten?”
Dit makende onderzoeksproces heeft geleid
tot een aantal praktijkexperimenten. Zowel
in de organisatie van professionaliseringstrajecten, in de presentatie van het cursusaanbod, als in de opzet van de organisatieprocessen. Deze experimenten worden in
de vervolgtekst uitgewerkt.
Naast deze experimenten zijn veel muzische
werkvormen die tijdens de lectoraatsdagen
aan de orde kwamen, toegepast in overlegen trainingssituaties bij het Expertisecentrum Educatie. De werkvormen zijn
ingezet om het gesprek en de onderlinge
verbinding naar een ander niveau te
brengen. De aandacht hierbij voor het
creëren van een persoonlijke verbondenheid leverde verrassende invalshoeken,
onverwachte oplossingen en een andere
energie in het overleg op.

Terugkijkend op dit jaar van maken, experimenteren en onderzoeken zien we dat:
•	het onderzoek pas tot bloei kwam toen
we het konden zien als maakproces.
•	het onderzoek van de praktijkonderzoekers
van het Expertisecentrum Educatie een
andere dimensie had dan dat van de
andere praktijkonderzoekers, immers
docenten van HKU-Schools die hun
onderzoek verbonden met hun onderwijspraktijk.
•	vraagstukken over de samenwerking
tussen lectoraat en Expertisecentrum
Educatie een rol speelden in het onderzoek.
•	de lectoraatsdagen stimulerend werkten
voor het dagelijkse werk bij het Expertisecentrum Educatie.
•	de muzische inslag, die er onbewust al
was bij het Expertisecentrum Educatie,
werd versterkt en een naam kreeg.
•	dat nog meer helder werd dat het Expertisecentrum Educatie niet slechts een
orgaan is dat faciliteert in het organiseren
van cursussen, maar dat het via de
professionalisering van docenten de
kwaliteit en innovatie van het HKU
Onderwijs ondersteunt.

3	Rosmalen, B. van (2016). Muzische Professionalisering. Utrecht, Nederland: Uitgeverij IJzer

DELEN

Praktijkexperiment:
de HKU Onderwijsdag

	
Docenten betrekken bij zowel
de organisatie, als de uitvoering
van de HKU Onderwijsdag

organisatie en uitvoering.
Samen met docenten, andere HKU collega’s
en externen, is dit jaar intensief gewerkt
aan de opzet en samenstelling van het
programma voor de Onderwijsdag. Met
behulp van muzische werkvormen, brainstormsessies en externe ruggenspraak is
gekeken wat de Onderwijsdag juist wel of
niet zou moeten zijn. Dit leverde een opzet
op waarbij vooral plek moest zijn voor delen
en interactie: het werd een Parade van
eigentijds kennisdelen!

Bij deze Parade was plek voor externe,
inspirerende experts, maar vooral ook voor
kennisdeling voor en door HKU docenten.
Docenten kregen een podium en konden zelf
vertellen waar ze expert in zijn, waar ze mee
bezig zijn. Docent-experts konden kortom
hun eigen stem laten horen (zie ook Van
Bij dit praktijkexperiment is gezocht naar het Rosmalen (2016), blz. 155 over ‘eigen stem
vergroten en ondersteunen van betrokkenlaten horen’). Deze kennisdeling koppelt
heid van docenten, door het organiseren van collega’s met dezelfde interesse aan elkaar
co-creatie en delen in zowel de organisatie,
en het bevordert het collegiale netwerk
als de opzet van de HKU Onderwijsdag.
binnen HKU. Door de sessies in een workshopvorm aan te bieden werd het ook een
Parade van delen
collectieve, gemeenschappelijke activiteit,
Dit jaar is gekozen voor een andere aanpak
wat weer voor onderlinge verbinding en
van de organisatie van de jaarlijkse HKU
verder delen met elkaar zorgde.
Onderwijsdag. Geen klein programmacomité, maar betrokkenheid van veel
HKU docenten en andere collega’s bij de
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Oogst
Deze opzet leverde een enorme kennisuitwisseling op. Individuen konden hun
expertise delen en tegelijk ontstond er
een besef van gemeenschappelijkheid.
Enthousiasme als “wat fijn om bij HKU
te horen” kregen we terug in de evaluatie.
Ook de mogelijkheid om zelf je programma
samen te stellen, of zelfs niets te doen werd
zeer gewaardeerd.

Praktijken van Muzische Professionalisering

96

Het Delen, één van de vier muzische aspecten, heeft bijgedragen aan kennismaken
met, en verbinding tussen HKU collega’s.
Nieuwe verbindingen zijn aangegaan en
nieuwe samenwerkingen zijn ontstaan.
Door HKU collega’s de mogelijkheid te
geven om mee te werken, mee te denken
en verantwoordelijkheid te nemen in de
organisatie en opzet van de Onderwijsdag,
hopen we de betrokkenheid bij deze dag in
het bijzonder, en bij het Expertisecentrum
Educatie in het algemeen, te vergroten.
Voor het doorlopen van deze dag was
betrokkenheid van de bezoekers noodzakelijk. Ze waren zelf verantwoordelijk voor
hun middag, kozen zelf waar ze meer over
wilden weten en aan welke (kleine) ‘professionaliseringsactiviteiten’ ze wel of niet
wilden deelnemen. De vervolgvraag voor
ons is nu, hoe we dergelijke betrokkenheid
kunnen vasthouden, verlengen en vergroten.
Van de oogst/het naslagwerk is een fotoverslag, video en schriftelijk verslag gemaakt, zie: medewerkers.hku.nl/praktisch/
cursussen/week-van-de-docent-onderwijsdag/naslagwerk-hku-parade.htm

VERTELLEN

Praktijkexperiment: het
scholingsaanbod visueel

Op een andere manier vertellen

Verhalen zijn dragers van waarden en
vertellen heeft een muzische werking.
De beleving van een verhaal kan een
luisteraar tijdelijk meenemen in het
verhaal (Van Rosmalen, p. 84).
Als we nadenken over het verhaal van het
Expertisecentrum Educatie en dan met
name over het verhaal van ons aanbod, wat
vertellen wij dan precies? Kunnen we ervoor
zorgen dat de luisteraar, of lezer in dit geval,
meer opgaat in een beleving bij het bekijken
van ons aanbod? Als de lezer meer opgaat in
een beleving, zal deze meer tijd besteden
aan het trainingsaanbod dat voor hem ligt
en echt in zich opnemen wat er aangeboden
wordt. En dan kan de lezer met grotere
betrokkenheid beslissen of deelname aan de
voorliggende trainingen mogelijk interessant
voor hem of haar is.

Het verhaal
Vanuit de vraag ‘hoe vertellen wij eigenlijk
over onszelf en ons aanbod?’ gingen we
nadenken over de manier waarop wij communiceren en hoe wij het aanbod presenteren. We hebben gesproken met onderzoekers uit het lectoraat, andere HKUcollega’s en ontwerpers. Hier kwam uit
dat visualisaties behulpzamer zijn in het
oproepen van een beleving, dan een statische tekst. We kregen suggesties als
“presenteer het als een kunstwerk” en
“geef de mogelijkheid een route of reis
uit te stippelen”.

Een HKU docent Grafisch Design heeft
zich hier met HKU alumni over gebogen.
Zij hebben een heelal voor ons ontworpen
waarbij de planeten de overkoepelende
cursusthema’s vertegenwoordigen. De
planeten nodigen uit om erop te klikken,
waardoor een cluster samenhangende
cursussen zichtbaar wordt. Het heelal nodigt
je uit tot een reis waarbij je de route zelf
mag bepalen (eigenaarschap). De thema’s
sluiten aan bij de landelijke competenties
hbo docent, zodat de lezer hier, zij het
onbewust, ook enigszins bekend mee raakt.
Iedere cursus heeft een eigen illustratie,
wat het scrollen door het gehele aanbod
ook aantrekkelijk maakt.

Oogst
Het Vertellen, één van de vier muzische
aspecten, heeft bijgedragen aan een
nieuwe (interne) website met het professionaliseringsaanbod. Door het aanbod
te zien als een (muzisch) kunstwerk is
een visueel aantrekkelijker en bij deze
tijd aansluitende website ontstaan, die
uitnodigt om te klikken en rond te struinen.
Door het creëren van deze beleving op de
website met het cursusaanbod hopen we
docenten te stimuleren tot nadenken over
mogelijke deelname aan cursussen en
daarmee dus de betrokkenheid bij hun
professionalisering te vergroten.
Of de visuele presentatie van het aanbod
daadwerkelijk leid tot meer betrokkenheid
en meer inschrijvingen is (nog) moeilijk te
achterhalen. Wel hebben we al veel positieve
reacties ontvangen en zijn de inschrijvingen
al ruim op gang gekomen, dit in tegenstelling tot eerdere jaren.

SPELEN

Praktijkexperiment:
verheldering van het spel
en de spelregels

Kaders scheppen vrijheid om
te spelen

Spelenderwijs leert men, maar om een
spel goed te kunnen spelen zijn kaders
nodig. Wat zijn de spelregels van het
Expertisecentrum Educatie rondom de
professionaliseringstrajecten? En hoe
kunnen we docenten helpen verantwoordelijkheid en eigenaarschap te voelen
over hun eigen (docent) ontwikkeling?
Hiertoe is afgelopen jaar gekeken naar
de organisatieprocessen van het Expertisecentrum Educatie.

Spelregels
Wederzijdse erkenning van beginselen en
spelregels speelt een belangrijke ondersteunende rol bij het bevorderen van eigenaarschap en betrokkenheid. Eigenaarschap
en betrokkenheid werken in de praktijk als
spelregels die kaders geven en ze kunnen,
volgens Johan Huizinga (1938)4, een ruimte
afbakenen waardoor tegelijk vrijheid tot
spelen ontstaat. Deze spelregels zijn in dit
geval terug te vinden in de organisatieprocessen van HKU. Vanuit dit perspectief
is gekeken naar de bestaande structuren
en organisatieprocessen van het Expertisecentrum Educatie en de daarmee samenhangende spelregels.
Zodoende is bij een uitgebreide professionaliseringsslag een nieuw cursusadmini-

4	Huizinga, J. (1983). Homo Ludens. Haarlem,
Nederland: Uitgeverij Tjeenk Willink
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stratiesysteem ontwikkeld. Dit systeem
levert onder meer een helder overzicht van
cursussen en de inschrijvingsstatus, heldere
aanmeld- en afmeldprocedure met directe
feedback bij het aan- of afmelden en directe
terugkoppeling van managementinformatie
aan directeuren en andere HKU afdelingen.
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Eigenaarschap

De ontwikkelde spelregels in de vorm van
het cursusadministratiesysteem en heldere
procedures zijn erop gericht eigenaarschap
en betrokkenheid te vergemakkelijken, dan
wel te bevorderen.
Zo verwacht het nieuwe cursusadministratiesysteem dat deelnemers zichzelf aan-, dan
Met een professioneler en gebruiksvriendewel afmelden. Daarnaast doen de met HRM
lijker systeem zijn de spelkaders scherper
verhelderde spelregels (bijvoorbeeld met
gezet. Maar spelregels worden niet alleen
de invulling van de CAO basisrechturen)
door het Expertisecentrum Educatie bepaald, een beroep op de eigen invulling van het
ze ontstaan in samenspel met andere spelers professionaliseringstraject.
in het veld, op basis van sensemaking.
Ook in de cursusevaluatie wordt een beroep
Sensemaking in Organisations (1995) onder- gedaan op het nemen van eigenaarschap
bouwt de organisatietheorie van Karl Weick.5 met vragen als “wat heb je gemist binnen de
Hierin wordt ‘betekenis geven aan’ bezien
cursus?”, “hoe tevreden ben je over je eigen
als een actieve bezigheid, die verbonden is
ontwikkeling binnen de training?”, “hoe zou
aan de persoon en het veld waarin de
je daaraan verder willen werken en wat heb
persoon zich begeeft. Betekenisgeven doe
je daarvoor nodig?”
je vanuit dat wat er al is en in samenhang
met alle facetten van je omgeving. Het is
een proces van samen maken, delen en
Oogst
achteraf beschouwen en waarderen, van
Het Spelen, één van de vier muzische
waaruit opnieuw wordt verder gewerkt.
aspecten, heeft een invalshoek gegeven
Een voorbeeld hiervan is onze samenwerking voor het bezien van onze eigen organisatiemet de afdeling HRM: samen hebben we de
processen. Door het bewustzijn dat een spel
bestaande spelregels bekeken, gedrag van
pas gespeeld kan worden met duidelijke
deelnemers bekeken, regels aangepast en
spelregels, zijn we de spelregels gaan
weer geëvalueerd. Op deze manier ontverhelderen.
stonden werkbare en betekenisvolle spelAls docenten, – de deelnemers –, de kaders
regels met betrekking tot deelname aan
en (spel)regels beter weten, kunnen ze
cursussen.
bewuster en gerichter aan cursussen deelDe samenwerking met de ICT-ontwikkelnemen. De vergrote gebruiksvriendelijkheid
afdeling voor het eerder genoemde cursusen de professionelere aanpak leiden er
administratiesysteem is op dezelfde,
hopelijk toe dat docenten het aanbod
wederkerige manier ingestoken.
serieuzer nemen, zich meer betrokken
voelen bij hun professionaliseringstraject,
en meer eigenaarschap nemen over hun
5	Weick, Karl E. (1995). Sensemaking in Organisaontwikkeling als hbo docent.
tions. Thousand Oaks, Amerika: Uitgeverij Sage
Publications Inc.

Tot slot: één jaar praktijkonderzoek
Aan de hand van praktijkexperimenten is
afgelopen jaar bij het Expertisecentrum
Educatie gewerkt aan de vraag hoe we
betrokkenheid van docenten bij hun
(docent)professionalisering kunnen
vergroten. Vanuit een makend onderzoeksproces zijn praktijkexperimenten opgezet
met een muzisch perspectief.
Naast deze concrete experimenten heeft
deelname aan het lectoraat ook effect
gehad op de dagelijkse werkpraktijk. Zo
zijn muzische werkvormen meer vervlochten
in overleggen en worden vraagstukken vaker
vanuit een muzisch oogpunt bekeken.
Er wordt bewuster aandacht besteed aan
onderlinge verbinding, mogelijkheid tot
onderlinge kennis- en expertisedeling en
de manier waarop we vanuit het Expertisecentrum Educatie vertellen en projecten
aanvliegen.
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Connecting
Conversations
Hoe kunstenaarschap
kan bijdragen aan
publieke waarden
vanuit samenwerking

Bart van Rosmalen
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Introductie
Als adviseur bij de herstructurering van het kunstvakonderwijs
ontmoet ik eind jaren ’90 Peter Renshaw en zijn concept Connecting
Conversations (Renshaw, 2003). De beroepspraktijk staat niet langer
vast. De grotere maatschappelijke kaders vallen weg. Professionals
zullen hun beroepspraktijk zelf moeten scheppen. Daar zijn krachtige
onderlinge verbanden, maar ook hernieuwde maatschappelijke
verbindingen voor nodig. Bijdragen aan public value is een gemeenschappelijk belang. Dat is de onderbouwing van Connecting Conversations.
Vanuit die gedachte ontwikkel ik vanuit het Koninklijk Conservatorium
en het Walter Maas Huis samen met De Nederlandsche Bank en PricewaterhouseCoopers een project om professionals in de kunst, het bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties dichter bij elkaar
te brengen. Hoe kunnen professionals over de grenzen van hun disciplines heen met elkaar spreken? Die vraag komt in mijn werk centraal
te staan. Onder de titel Connecting Conversations ga ik de gespreksvormen
ontwerpen die nodig zijn om elkaar echt te verstaan. Daarbij gebruik ik
mijn achtergrond in de muziek en het theater. Mijn kunstenaarschap,
dat begon als cellist en regisseur, transformeert naar wat ik ‘Het gesprek
als theater’ noem (Van Rosmalen 2013). Juist de theatrale, expressieve en
scheppende dimensie zorgt in die gesprekken voor nieuwe verbindingen.
Mijn queeste zet niet alleen mijzelf, maar ook steeds vaker anderen in

beweging. Ik zoek en ontmoet geestverwanten.
Niet alleen onder kunstenaars, maar ook onder
bijvoorbeeld advocaten, ingenieurs, professionals in de zorg en wetenschappers. In mijn
praktijk zie ik uiteenlopende professionals die
niet zonder meer genoegen nemen met de vaststaande orde. Zij breken de ruimte voor hun
professionele handelen zelf open. Zij laten
‘professionele tegenkracht’ zien die ik ook kan
duiden als ‘professionele eigenzinnigheid’:
maatschappelijk willen bijdragen en de zin en
betekenis van het werk verdiepen. Die professionals blijven niet zomaar in de pasvorm van
het protocol, de hiërarchie, de specialisatie, of
de gewoonte waarin het werk altijd gedaan is.
Ze gaan over grenzen van hun professie heen
op zoek naar dialoog en nieuwe vormen van
samenwerken.
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vertrouwen. Komt het nog goed met de crisis?
Blijft de zorg wel op peil? Gaat het wel goed
met de veiligheid? Besteedt het onderwijs wel
genoeg aandacht aan human values? Die vragen
gaan hand in hand met het veranderen van
organisaties. Bijdragen aan public value in
combinatie met het versterken van de
maatschappelijke zichtbaarheid, wordt voor
de organisaties waar ik mee werk steeds
belangrijker. Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) is daar een opvallende
manifestatie van, maar lang niet de enige.
Organisaties worden uitgedaagd om zich openbaar te profileren en zich publiekelijk te verantwoorden. De uitdager is niet een persoon,
een instantie of de markt, maar eerder de
maatschappelijke transitie als geheel die
gaande is. Daarin wordt de vraag “wat kunnen
we gemeenschappelijk doen en bijdragen?”
steeds belangrijker. Ik zie bij professionals
Publieke waarden
waar ik mee werk een sterk verlangen groeien
Wat mij in het kader van de Connecting
om meer zin en betekenis aan werk te geven in
Conversations treft, is dat het ontvouwen
maatschappelijk opzicht. Bij hen is een krachvan tegenkracht in een grote verscheidenheid
tige, ondernemende energie aan het ontwaken,
aan disciplines en praktijken naar voren komt. een ‘tegenkracht’ die zich niet laat weerhouden
De professionals waar ik mee werk zijn geraakt door traditionele kaders en vaste gewoonten.
door gaten die vallen in het maatschappelijk

Rol van de kunst
Mijn bijdrage vanuit de kunst ondersteunt professionals om tegenkracht concreet vorm te laten krijgen. Dat doe ik door de expressieve
en scheppende aspecten in hun professionele handelen te versterken.
Dat noem ik Muzische Professionalisering (Van Rosmalen, 2016). We
werken, ongeacht de discipline van herkomst van de professionals
waarmee ik werk, aan kunstenaarschap. Of tegenkracht zich nu uit in
woord of geschrift, als pamflet of interventie, als een actie of manifestatie, als een project of als een proces van transformatie, vanuit een
eenling of vanuit een gezelschap: er zit altijd een zekere kunstzinnige
en culturele dimensie aan. Tegenkracht krijgt vorm als verhaal en als
opvoering. Er wordt inspiratie gedeeld. Het vuur wordt opgerakeld.
De muzen worden aangeroepen.
Waarom is de mythe van de muzen zo’n intrigerend verhaal voor het
verband tussen kunstenaarschap en professionele tegenkracht? De geboorte van de muzen ontstaat uit het verlangen naar zin en betekenis.
De Goden verlangen naar zichtbaarheid en erkenning voor de heldendaden die ze voortdurend verrichten. Wat opvalt is dat de vervulling
van dat verlangen vorm krijgt door muzische expressie. De gewone
spreektaal wordt verlaten en maakt plaats voor het karakteristieke

‘bezingen’. De gewone dagelijkse bezigheden
worden opgeschort en er wordt gezongen en
geluisterd. De muzen spreken in de eerste
plaats de zintuiglijke beleving en ervaring aan,
eerder dan het denken en beschouwen. Muzen
belichten wat voorbij de normale denkkaders
ligt. Dat is wat kunst en kunstenaarschap
doen. In mijn proefschrift noem ik dat de
‘muzische benadering’, waar ook de Connecting
Conversations op zijn gebaseerd.

Maas Huis. Het project wordt gehonoreerd.
De samenwerkende partners stellen een
projectteam samen om een reeks van tien
verschillende programmadagen te realiseren
en er wordt een website ontwikkeld met een
social media structuur om de duurzame opbouw van het netwerk te ondersteunen. In
dit project krijgt de muzische benadering
als werkwijze steeds meer vorm. Het citaatgesprek, dat bij uitstek gaat over het aanwakkeren van het vermogen tot ‘onderscheiIn dit artikel bespreek ik gedetailleerd de
dend verbinden’ wordt ontwikkeld. ‘De kunst
Connecting Conversations. Ik zal beginnen met
van de nieuwe professional’ komt centraal
de start van een multidisciplinair project uit
te staan. Het verschil in de benadering van
2006 en dan laat ik zien hoe dit project zich
professionals in het kunstvakonderwijs en
in de daaropvolgende jaren heeft ontwikkeld.
de professionals uit het bedrijfsleven en
Centraal in deze ontwikkeling staat de reflectie maatschappelijke organisaties wordt steeds
op de relatie tussen samenwerken, menselijk
kleiner. Die laatsten spelen misschien geen ingedrag en de rol van de kunst. Aan de hand
strument, of zijn misschien niet zelf actief op
van twee voorbeelden zal ik de werking van
een kunstzinnige manier, maar de muzische
Connecting Conversations verder illustreren.
kwaliteiten van vertellen, spelen, maken en
Tenslotte iets meer over de achtergrond van
delen zijn in het professionele handelen net
mijn ideeën over de rol van muzen en het
zozeer aan de orde als bij de professionals in
muzische in organisaties in de professionele
de kunst. De opzet is niet alleen gericht aan het
context. Ik zal kort ingaan op het tot stand
adres van de kunstvakdocent, maar kan, zoals
komen van mijn proefschrift en de huidige
door Renshaw met Connecting Conversations al
werking van het lectoraat Kunst en Professiowas voorspeld, ook professionals in andere
nalisering.
vakgebieden bereiken.

Creative Challenge Call

Samen

Uit een samenwerking tussen de ministeries
van Economische Zaken en OCW komt van
2006-2008 een tender voor de cultuursector
voort: de Creative Challenge Call. De uitdaging
is om nieuwe duurzame netwerken tussen
kunst en bedrijfsleven te ontwikkelen. In
nauwe samenwerking met collega’s van de
afdelingen Human Resources en Management
Development bij De Nederlandsche Bank en
PricewaterhouseCoopers dienen we een aanvraag in vanuit een lectoraat bij het Koninklijke Conservatorium, waar ik van 2007-2011
als lector richting aan geef, en het Walter

In elke nieuwe reeks Connecting Conversations
ga ik een ontmoeting aan met een collega
moderator/trainer die niet uit de kunst komt.
Samen, dus in co-creatie (Wierdsma, 2004
en Wierdsma, 2005) leiden we de sessies.
Muzische activiteiten ‘in’ en ‘als’ gesprek, en
de werking van het muzische worden zo inzet
van meer systematische reflectie op het snijvlak van kunst en begeleidingskunde. De taal
van maakprocessen in de kunst ontmoet de
talen rondom leerprocessen en het begeleiden
van mensen in hun persoonlijke vorming,
in organisatieontwikkeling en in sociale
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innovatie. Het concept groeit en wordt mede
gedragen door een kleurrijk gezelschap en
door intense, bevlogen en ook vaak confronterende ontmoetingen. Er staat iets op het
spel en dat is voelbaar. Het werken met citaten
als inspiratiebronnen is een centrale activiteit.
Ik leer de overtuiging te vertrouwen dat het
verbindende gesprek er echt toe doet en dat
deze manier van werken de toekomst heeft.
Ook centraal staat de nadruk op de Homo
Ludens (Huizinga, 1983), de spelende mens,
als leidraad voor mensgerichte professionele
ontwikkeling. Bij het begin valt direct waar te
nemen hoe er een fundamenteel verbindende
werking uitgaat van het werk opvoeren als
spel. De ontmoetingen zijn intens, meeslepend
en ook koortsachtig door de vele inzichten die
over elkaar heen buitelen en de opwinding die
dat teweegbrengt. Tijdens sommige gesprekken worden we getroffen door de grote impact
dat een klein stukje live cellospel kan hebben
op de deelnemers. Dan laten we ter plekke ons

uiterst gedetailleerde draaiboek los en geven
ons over aan vrije vormen van spel en improvisatie.
We leren echter het meest in het contact met
de deelnemer. De trajecten worden in heel
verschillende contexten uitgevoerd. We werken met advocaten, ingenieurs, professionals
in de zorg, aanstaand politiecommissarissen,
artsen, docenten enz. Zo wordt iets zichtbaar
van de actuele dynamiek in organisaties
waarin ik de noodzaak en het verlangen tot
tegenkracht en professionele eigenzinnigheid
herken. Of de impuls tot verandering nu door
organisaties of door professionals wordt ingezet, het belang van zin en betekenis in en
door het werk neemt toe. Van wat het werk
persoonlijk opbrengt tot wat het bijdraagt aan
public value. Ik geef twee korte voorbeelden van
Connecting Conversations en de context waarin
ze plaatsvinden.

Advocaten
Praktijken van Muzische Professionalisering

104

Het advocatenkantoor CMS wil de eigen maatschappelijke betrokkenheid vergroten. Als je als advocaat alleen maar gevraagd blijft worden
voor precies die afgepaste dienst waar je de gespecialiseerde kennis
voor in huis hebt, is dat riskant. Is de business van vandaag ook nog
de business van morgen ten tijde van crisis en maatschappelijke verandering? Het kantoor voelt de noodzaak om nieuwe wegen in te
slaan en nieuwe verbindingen aan te gaan zonder dat het rendement
op voorhand duidelijk is. Er worden zeven thema’s geagendeerd om
maatschappelijke kringen te gaan maken. Medewerkers worden, naast
hun gespecialiseerde businessunit, voor een klein stukje van hun tijd
ingedeeld bij één van de kringen. De thema’s gaan onder andere over
zorg, cultuur, innovatiekracht, leegstand en milieu. Op elk van de
thema’s wordt een adviseur gevraagd om mee te helpen de maatschappelijke verbinding te maken. Mij is gevraagd de adviseur cultuur te zijn.
Als we op een wat grotere bijeenkomst van het kantoor met elkaar het
gesprek aangaan over de mogelijke wisselwerking advocatuur-cultuur,
is de eerste impuls de vraag van de advocaten: “hoe kunnen we de
cultuursector helpen?” De advocaten hebben al flink wat slimme sheets
gemaakt die laten zien hoe het er met de cultuur anno 2011 voor staat
en welke diensten er volgens hen nodig zijn. Vanuit de cultuursector
argumenterend, breng ik in dat er meer nodig is dan louter adviezen.
Dan blijf je nog teveel aan de zijlijn. Het is voor de cultuursector
belangrijk om niet alleen hulptroepen in andere sectoren te hebben,
maar ook echt medestanders die zich verregaand engageren. Als de
advocaten zichzelf niet betrekken in deze relatie en slechts afgepaste

diensten leveren, blijft het vreemdelingenverkeer over en weer. Meedoen en erbij
betrokken raken is belangrijker dan in een
bestuur of sponsorcommissie gaan zitten.
Ook voor henzelf als professionals is het
voor de advocaten een opgave om echt
naar buiten te treden.
Het model van maatschappelijke kringen
waar CMS aan werkt moedigt medewerkers
aan om een beetje uit hun specialisme te
stappen.

handeling of de gedeelde waarde en betekenis?
De spanning tussen die twee polen laat zich
niet zomaar oplossen of herleiden tot een eenduidig perspectief. Het gaat erom zo effectief
en stevig mogelijk in die spanning te gaan
staan en dat en/en te realiseren. De verbindingen en de waarden hebben het daarin niet
zo makkelijk, ook al is de vraag ernaar groot.
Want de druk van toenemende marktwerking
is enorm.

Professionals in de zorg

Deze voorbeelden maken deel uit van een
veel langere rij van beroepen die allemaal
een publieke dimensie hebben. De politiecommissaris, wat gaat hij doen: vrede handhaven of vrede stichten? Dat is nogal een
verschil. De toezichthouder in raden van toezicht en raden van commissarissen. Welke
rol hebben ze in publieke verantwoording?
Zijn zij vooral bezig met controle en risicobeheersing, of bouwen ze mee aan nieuwe
vormen van transparantie? Zijn ze de waarnemer van buiten, of de kritische medespeler?
De ondernemer. Business-goeroes laten zien dat
de waarom-vraag de centrale vraag aan het
worden is. Het waarom van de toegevoegde
waarde aan het dagelijks bestaan en aan public
value in de samenleving gaat niet in de eerste
plaats over ‘wat’ er gemaakt wordt en ‘hoe’ het
verkoopt. Wat er gemaakt wordt en hoe het
verkoopt blijkt vanzelf. De docent, de trainer.
Stond een decennium of twee terug het onderwijsaanbod centraal, nu is dat de student of
de deelnemer. De rol van de docent verschuift.
Hij kan niet alleen maar zenden. Hij moet ook
ontvangen en zelf leren. En ten slotte in dit
oneindig uit te breiden rijtje ook de onderzoeker, die te maken heeft met het debat over
kennis en over de geldigheid van verschillende soorten kennis.

Topclass is een intensief jaartraject voor
aankomende bestuurders in de zorg van het
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur van de
Erasmus Universiteit. Ik ben als gastdocent
verbonden aan het programma. Mijn bijdrage
gaat op verschillende momenten in het jaar
over de Connecting Conversations. Over hoe je
verbindende gesprekken kan realiseren en wat
de rol van de muzische kwaliteiten daarin is.
Een dilemma in de zorg is de toenemende
druk van marktwerking en verzakelijking in
de dienstverlening enerzijds en de tegelijkertijd toenemende vraag naar waarden en
kwaliteit in de interactie in de zorgrelatie
anderzijds. Professionals staan in die spanning. Ze zullen beide kanten recht moeten
doen. Het is niet een of/of, maar een en/en.
De verzakelijking volgt een eigen logica met
een eigen terminologie. Die gaat gepaard
met beleid, met sturingsmechanismes, met
protocollering, met eisen aan de manier waarop verantwoording moet worden ingericht.
Anders werkt het niet. Dat zou je de harde
kant kunnen noemen. Aan de andere kant
gaat het in de kern van de zorg natuurlijk over
kwaliteit van leven. Wat maakt en houdt ons
leven zin-, waarde- en betekenisvol als we
ouder of ziek worden en met onze beperkingen
in toenemende mate op zorg zijn aangewezen?
Wat is daarin leidend: de geslaagde medische

Professionele beroepen met een
Publieke dimensie
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Tegenkracht
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Bij de professionals waar ik mee werk zie ik dat ze in hun beroepsuitoefening ruimte zoeken én aangesproken worden op het bijdragen
aan vakoverstijgende waarden. Ik gebruik daarbij de term ‘tegenkracht’
om aan te geven dat het niet gaat om een willoos meebewegen met wat
de gewoonte is, wat de structuur, het protocol of de organisatie oplegt.
Het gaat om het samen met medestanders ontvouwen van een zekere
professionele eigenzinnigheid. In tegenkracht zie ik elementen terugkomen zoals de menselijke maat, het belang van wederkerigheid en
het bijdragen aan publieke waarden. De muzische kwaliteiten die ik
in het professionele handelen van de professionals waar ik mee werk
aanwakker geven daar mede vorm aan. Daar neemt het vermogen tot
‘onderscheidend verbinden’ door toe. Ik werk daaraan vanuit de metafoor van de mythe van de muzen. De kwaliteiten die de muzen in dat
verhaal laten zien, beschouw ik als ontwerpopgave voor eigentijds
handelen:
•	De eigen stem in het professionele handelen wordt sterker als die
kan vertellen (MacIntyre, 1984) over wat er voor hem toe doet, uiting
kan geven aan wat hem raakt en weerklank oproept.
•	De waarden in het werk nemen toe als er niet alleen aandacht is
voor de inhoud maar ook voor de vorm. Door de vorm te versterken
krijgt werken het karakter van spelen (Huizinga 1938, Gadamer
2014).
•	Meer aandacht voor de fysieke realisatie van het werk, de lichamelijke en materiële aspecten van het maken ervan verdiept de onderlinge verbindingen tussen betrokkenen (Sennett, 2008).
•	De muzische activiteit van het vertellen, spelen en maken versterkt
de eigenheid en overstijgt tegelijkertijd de afgeslotenheid van de
individualiteit door te delen. In dit verband verwijs ik graag naar
het begrip sensemaking (Weick, 1995).
Muzen werken, over grenzen van disciplines en vakgebieden heen,
samen als één. Ze maken hun werk publiekelijk zichtbaar en hoorbaar
en dragen daarmee bij aan publieke waarden. Die muzische kwaliteiten
wakker ik aan in het professionele handelen. De mythe kan de professional behulpzaam zijn, doordat er een handelingsperspectief in zit dat
na te volgen is. Het verhaal als metafoor draagt bij aan het bewust
maken van de werking van het muzische. Het kader dat ik hierboven
ontvouw op de werking van het muzische in de Connecting Conversations
is ontstaan gedurende het werken aan mijn proefschrift.

Onderzoek:
Muzische Professionalisering
In 2009 ga ik op bezoek bij Harry Kunneman
van de Universiteit voor Humanistiek om te
spreken over de vragen die uit mijn praktijk
voortkomen. Meteen in het eerste gesprek
realiseer ik me dat een groot leermeester
mijn pad kruist. Meteen in het eerste gesprek
ontstaat er klaarheid in mijn queeste. Ik ga
een proefschrift schrijven over Muzische
Professionalisering en de rol die de muzische
kwaliteiten vervullen in het versterken van
publieke waarden in professioneel handelen.
De ruis, de zijpaden en de afleidingsmanoeuvres die ik om mijn onderzoek heen had gehangen, worden door Kunneman vriendelijk
doch beslist één voor één ontmaskerd en
onschadelijk gemaakt. Wat ruimt dat op.
Kunneman zet mij in één klap op een veel
groter spoor. Hij begeleidt mij onvermoeibaar
in de verbinding tussen het muzische perspectief als tegenkracht en werken in organisaties.
Daarin wordt het besef van de bijdrage aan
publieke waarden in de maatschappelijke
context steeds sterker. Ruud Kaulingfreks,
eveneens verbonden aan de Universiteit voor
Humanistiek, wordt de tweede promotor.
In zijn werk speelt het thema esthetica in
organisaties een belangrijke rol. Van Kaulingfreks leer ik telkens opnieuw om te waken
voor een te instrumentele omgang met het
muzische. Het muzische motief is ten nauwste
verbonden met ontvangen en ontvankelijkheid. Je kan het muzische niet dwingen er te
zijn. Je kan slechts condities scheppen die
de kans dat het zich manifesteert vergroten.
Dat zuivere begrip van het muzische is het
fundamentele contrapunt dat Kaulingfreks
inbrengt in de dialoog die ik met Kunneman
ben aangegaan.
Kunneman zelf werkt al sinds eind jaren ’90
met een groeiende groep promovendi aan het
begrip Normatieve Professionalisering. Die

term duikt voor het eerst op in het boekje Postmoderne Moraliteit (1998). Daarin bekritiseert
Kunneman zijn leermeester Habermas in een
fascinerende openbare brief (vgl. Kunneman
1998: 20-44). De scheiding tussen systeem en
leefwereld waar Habermas zijn denken op
baseert, is volgens Kunneman te strak. Dat
ontkent de persoonlijke en professionele
dynamiek van de professional, die daartussen
heen en weer beweegt. Organisaties zullen
rekening moeten houden met wat Kunneman
“de individuele bestaansprojecten van professionals” noemt (vgl. Kunneman 1998: 117).
De professional komt volgens Kunneman niet
louter naar het werk om het werk te doen,
maar zoekt daarin ook persoonlijk steeds
meer zingeving. Daarin uit zich de levende,
gepassioneerde en emotionele werkelijkheid
van het mens-zijn in de context van praktijken
van professioneel handelen. Kunneman werkt
in dat verband verschillende begrippen
verder uit zoals het verlangen, het onafgestemde en de lichamelijkheid. Deze laten
zich niet opsluiten in de leefwereld, in de
strakke scheiding van systeem en leefwereld,
zoals Habermas die voorstelt. Voor die persoonlijk-professionele ruimte staat Kunneman
op de bres. Dat spreekt me aan. Het resoneert
met mijn queeste naar het muzische als tegenkracht. Bovendien is de Universiteit voor
Humanistiek gericht op het ontwikkelen van
filosofie die werkt. Het in praktijk brengen
van waarden in het werk vanuit een kritisch
organisatieperspectief is de inzet van Normatieve Professionalisering. Ik draai enige tijd
mee in de onderzoeksgroep Normatieve
Professionalisering en schrijf de bijdrage
‘Performatief onderzoek in het kunstvakonderwijs’ voor de bundel Praktijken van normatieve
professionalisering (Ewijk, 2013).
Hoe verhoudt het concept Muzische Professionalisering, waar ik aan werk, zich tot
Normatieve Professionalisering? Dat is een
vraag die gedurende mijn onderzoek regel-
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matig naar voren komt. Het antwoord is dat
beiden hetzelfde doel nastreven, namelijk
om de menselijke maat en de daaraan verbonden waarden in en tussen professionals
in hun professionele handelen te versterken.
Muzische Professionalisering heeft met de
werking van het muzische, en daarin begrepen
de verwijzing naar kunstenaarschap en de
manier van werken, echter een geheel eigen
ingang ten opzichte van de meer maatschappijkritische ingang die Normatieve Professionalisering als vertrekpunt kiest. De denkers met

wie ik de dialoog aanga over het muzische,
MacIntyre (1984), Gadamer (2014), Gadamer
(2013) en Sennett (2008) en Sennett (1992),
staan in de humanistische traditie. In hun
werk haal ik de muzische aspecten naar voren
om tot een conceptuele verkenning van het
muzische perspectief te komen. Het herlezen
en interpreteren van de mythe van de muzen,
die voor mij een blijvende inspiratiebron is
geworden, is een sterke katalysator die mijn
queeste voortdrijft.

Praktijkonderzoek
Tenslotte noem ik kort hoe we nu met een grotere groep praktijkonderzoekers werken aan het verder ontwikkelen van Connecting Conversations. In 2014 ga ik bij Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)1 in
de rol van lector richting geven aan het lectoraat Kunst en Professionalisering2 dat wordt gerealiseerd in een samenwerking van HKU en de
Baak, centrum voor leiderschap en ondernemerschap. Hoe ver kunnen
we de muzische kwaliteiten doortrekken in de onderzoeksmethodologie, in de manier van organiseren, in het formuleren van beoogde resultaten en zelfs in de verantwoording en evaluatie ervan? De vraag die
HKU en de Baak in het lectoraat delen, is hoe de muzische dimensie
in onderwijs en opleiden versterkt kan worden. HKU beleeft een transformatie waarin de traditioneel hiërarchische organisatie wordt omgevormd naar een professionele leergemeenschap. Dat is een intrigerend
proces, waarin het spanningsveld tussen institutionele ontwikkeling en
professionele praktijk, zoals MacIntyre dat beschrijft, volop voelbaar is.
Vanuit de institutionele kant wordt strak gestuurd op de nieuwe taken
en rollen, de harde afspraken daarover en de verantwoording aan
kwaliteitseisen, de landelijke competentieprofielen en de kennisbasis.
Die pool dwingt medewerkers onvermijdelijk in het gelid, wat niet
zelden als een keurslijf ervaren wordt. Dwars op de institutionele
doelrationaliteit staan de human values en het toenemende verlangen
van professionals naar zin en betekenis voor zichzelf en in een groter
maatschappelijk verband. Kleur krijgt een leergemeenschap pas door
een zekere professionele eigenzinnigheid. Daar is dynamische tegenkracht voor nodig en zoiets als een cultuur van de omgang. Het professionele handelen staat precies in dat spanningsveld waarin beide
polen aan de orde zijn: voegen naar het systeem en excellent leveren
wat gevraagd wordt én vrije professionele ruimte pakken en in wederkerigheid zelf gaan bepalen met collega’s waar het werk heengaat.
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1	Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU):
zie www.hku.nl

2	Lectoraat Kunst en Professionalisering,
zie www.hku.nl/OnderzoekEnExpertise/
Lectoraten/KunstEnProfessionalisering.htm
en www.musework.nl

Een vergelijkbare paradoxale spanning speelt
in het werk van de Baak. Na flink wat jaren
van ongeremde groei in alle richtingen gaat
het nu onder invloed van de aanhoudende
crisis om het uitlijnen van de organisatie tot
operational excellence. Er wordt een grote
slag gemaakt met de bedrijfsprocessen, de
verantwoordingssystematiek, de declarabele
uren en de keuzes in wat wel en niet te doen.
Tegelijkertijd is de zienswijze van businessgoeroe Ricardo Semler (Semler, 2011) op
zelfsturing in organisaties het inhoudelijk
wenkende perspectief, zowel voor de klant als
voor de eigen organisatie. Ook daar dus het
krachtenspel van enerzijds de institutionele
ontwikkeling, waarin de organisatie strak
wordt getrokken om structuur te brengen,
werkprocessen uit te lijnen en onder controle
te krijgen, en anderzijds tegenkracht vanuit de
professionele praktijk waarin de aandacht in
toenemende mate uitgaat naar de menselijke
maat, de human values, de professionele eigenzinnigheid en zelfsturing. Hoe doen organisaties dat? En hoe doen professionals dat en/en?
Hoe komt de professional in dat spanningsveld
tot tegenkracht en het vermogen tot onderscheidend verbinden? In het lectoraat werken
we vanuit het muzische perspectief op professioneel handelen, dat tegenkracht voedt en
vormgeeft. We wakkeren de muzisch-morele
dimensie van het makerschap aan. In de uitwerking daarvan komen tal van vragen naar
voren in het spanningsveld, waar de dichotomie tussen protocol en zelfsturing mee
gepaard gaat. Van nieuwe gespreksontwerpen
en vormen van feedback, tot een muzische
leeromgeving (playground) en reflectie door
expressieve belichaming.

Ten slotte
In dit artikel heb ik de werking van Connecting
Conversations besproken. Wat opvalt, is dat
in verschillende toonaarden en organisatiecontexten de spanning tussen het professionele verlangen en de organisatielogica
telkens op mijn weg is gekomen. Tegen die
achtergrond heb ik laten zien dat de professionals waar ik mee werk zich niet voetstoots
voegen naar wat er gevraagd wordt, maar
tegenkracht en professionele eigenzinnigheid
ontplooien. En ik heb aangestipt hoe het
muzisch perspectief op professioneel handelen
tegenkracht voedt en vormgeeft. Mijn verlangen om de zeggingskracht en bredere toepasbaarheid van het muzische perspectief op
professioneel handelen te versterken, wordt
onderweg sterker en sterker. Het daaruit
volgende onderzoek staat centraal in mijn
proefschrift. Daar begint ook de conceptuele
ontwikkeling van een muzisch perspectief op
professioneel handelen aan de hand van de
cultuurfilosofie van MacIntyre vanuit de
vraagstelling: “kan de ruimte voor professionele tegenkracht in organisaties zichtbaar
gemaakt worden door de muzische aanzet in
het werk van MacIntyre te expliciteren en te
versterken?” Ik wend me in het bijzonder tot
MacIntyre, omdat een kritische lezing van zijn
werk helpt de morele dimensie en de publieke
waarden, die in de muzische activiteit opkomen, nader te duiden.
Mijn proefschrift is voltooid in 2015 en gepubliceerd in 2016. Aan het eind van dit werk
formuleerde ik praktische richtlijnen om bij
te kunnen dragen aan publieke waarden vanuit de menselijke maat. Als we samenwerken
als partners vanuit verschillende posities en
achtergronden, kan deze publieke waarde,
gecombineerd met de artistieke dimensie,
ons allen inspireren.

109

Bibliografie

Ewijk, H. van & H. Kunneman (red.) (2013).

Rosmalen, B. van (2016). Muzische

Praktijken van normatieve professionalisering.

Professionalisering. Publieke warden in

Amsterdam: SWP

professioneel handelen. Utrecht: Uitgeverij
IJzer

Gadamer, H. G. (2013). Het schone. Kunst
als spel, symbool & feest. Amsterdam: Boom

Semler, R. (2011). Semco-stijl. Het inspirerende verhaal van de meest opzienbarende

Gadamer, H. G. (2014). Waarheid en

werkplek ter wereld. Amsterdam: de Boekerij

Methode. Hoofdlijnen van een filosofische
hermeneutiek. Nijmegen: Vantilt

Sennett, R. (1992). The Fall of Public Man.
Londen/New York: W.W. Norton &

Huizinga, J. (1938). Homo Ludens,

Company

Proeve eener bepaling van het spel-element

Praktijken van Muzische Professionalisering

110

der cultuur. Haarlem: Tjeenk Willink &

Sennett, R. (2008). De ambachtsman,

Zoon

De mens als maker. Amsterdam: Meulenhoff

Kunneman, H. (1998). Post-moderne

Weick, K.E. (1995). Sensemaking in

Moraliteit. Amsterdam: Boom

Organisations. Londen: Sage Publications

MacIntyre, A. (1984). After Virtue. Indiana:

Wierdsma, A. (2004). ‘Balanceren tussen

University of Notre Dame

broosheid en maakbaarheid. Co-creatie van
verandering’. Filosofie in Bedrijf. 15:3. p. 1-12

Renshaw, P. (2003). Connecting
Conversations: The Changing Voice of the

Wierdsma, A. (2005). Co-creatie van

Artist. Barcelona: ELIA

verandering. Delft: Eburon

Rosmalen, B. van (2013). ‘Het gesprek
als theater. Een muzisch perspectief op
begeleidingskunde’. Tijdschrift voor
begeleidingskunde. 3:4. p. 2-9.

111

Performatief
onderzoek

OP WEG
NAAR
PERFORMATIEF
ONDERZOEK
Falk Hübner

Praktijken van Muzische Professionalisering

112

In deze bijdrage kom ik tot een eerste conceptuele verkenning van Performatief Onderzoek.
Dat zal ik doen door vragen te bediscussiëren,
die deze vorm van onderzoek oproept. Binnen
het lectoraat Kunst en Professionalisering
werken we met de werkvorm Learning by
Making, die Tet Koffeman1, Bart van Rosmalen
en ik ontwikkelden. Het centrale idee van
Learning by Making is een feedbackloop tussen
praktijk en reflectie te creëren en te oefenen,
waarbij beiden een gelijkwaardige relatie met
elkaar aangaan en elkaar daardoor verder
brengen. De werkvorm vindt plaats in groepssessies met minimaal één facilitator en werkt
als volgt:
Als voorbereidende stap neemt iedere deelnemer vijf minuten om voor zichzelf een
vraag op te schrijven die hem of haar op dat
moment bezig houdt.

1	Tet Koffeman is zangeres en studieleider
van Musician 3.0 aan het HKU Utrechts
Conservatorium.

→ stap 1: een deelnemer brengt een vraag in.
→	stap 2: het gezelschap reageert op en
onderzoekt de vraag door middel van een
improvisatie.
→	stap 3: de vraagsteller reflecteert op de
improvisatie: wat was intrigerend, wat heeft
het opgeleverd; hieruit kan zich een korte
reflectie met alle deelnemers ontwikkelen.
→	stap 4: iedereen schrijft kort voor zichzelf
op wat de uitwisseling voor hem/haar en
de eigen leer- of onderzoeksvraag heeft
opgeleverd.
Deze volgorde wordt meerdere keren herhaald,
afhankelijk van hoeveel tijd een sessie in
beslag neemt. Op deze vorm kan op verschillende manieren gevarieerd worden. Het is
mogelijk om niet per ronde een vraag in te
brengen, maar in een sessie als geheel aan
één vraag te werken door steeds te wisselen
tussen improvisatie en reflectie op die vraag.
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Waarnemingen – Learning by Making
als vorm van onderzoek doen
In algemene zin is er een aantal bewegingen
te observeren, dat bij iedere sessie van
Learning by Making waarneembaar is. Wat
het meeste opvalt, vooral met deelnemers
die deze werkvorm voor het eerst doen, is de
enorme verdieping van de kwaliteit van het
improviseren, die gaandeweg optreedt. Wat
in het begin vaak voorzichtig start, wordt in
iedere ronde gedurfder, de deelnemers zijn
steeds meer aanwezig en “in” en “erbij”. Dat
uit zich ook in de vorm van de improvisatie:
wat vaak met geluid, muziek en voorzichtig
taal- of stemgebruik start, wordt al snel multidisciplinair of krijgt juist een disciplinevrij
karakter, vaak met gebruik van alle in de
ruimte aanwezige objecten (boeken, tafels,
stoelen, etc.). De verbindingen tussen praktijk
en reflectie worden steeds sterker, creatiever
en krijgen meer variatie. Dit soort sessies leent
zich ervoor om ideeën te vertalen en mee te
nemen naar het eigen professionele leven.
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steeds een improvisatie samenvat en interpreteert. Ondanks dat de sessie – en dus ook
het onderzoek – door facilitators geleid wordt,
doen de deelnemers op een gelijkwaardig
niveau met het spelen/maken en reflecteren
mee. Voortkomend uit die openbaarheid,
worden de deelnemers als het ware medeonderzoekers, wat vervolgens tot co-auteurschap leidt. Vanaf het begin worden alle
deelnemers actief betrokken en wordt iedereen
uitgedaagd om in praktijk en reflectie letterlijk
zijn stem te laten horen. Als de vorm in het
verloop goed werkt, kunnen de facilitators in
verloop van een sessie steeds meer naar de
achtergrond treden en worden de deelnemers
steeds meer eigenaar van wat er gebeurt.

Een eerste verkenning

De bovengenoemde kenmerkende elementen
van Learning by Making zijn allemaal aspecten
die ook bij andere vormen van werken en
onderzoek binnen het lectoraat Kunst en
Professionalisering voorkomen. In het lectoDe manier van onderzoek doen is kenmerraat is een groep praktijkonderzoekers onder
kend. Het eerste en meest basale dat opvalt is
leiding van lector Bart van Rosmalen bezig
het doen, de praktijk als onderzoeksmethode: om de organisatie HKU op allerlei plekken en
een onderzoeksvraag wordt met improvisatie
manieren te professionaliseren. Dat betreft in
als artistieke praktijk onderzocht Dit gebeurt
eerste instantie het onderwijs, maar ook de
bij uitstek in een live modus, zowel praktijk
organisatie op een breder vlak. Iedereen uit
als reflectie vinden in het hier-en-nu plaats.
deze heterogene groep werkt aan “een eigen
vraag die hen ondersteunt in het ontwikkelen
Een element dat niet meteen in het oog springt, van hun eigen professionaliteit, het vak dat zij
of wellicht té vanzelfsprekend lijkt is de open- geven of curriculum waar zij een onderdeel
baarheid van het onderzoek. Met openbaarvan zijn” (musework.nl). Ondanks de grote
heid wordt hier het delen van en participeren
diversiteit van onderwerpen laten zich op
in onderzoek bedoeld, vaak in of tijdens het
methodisch en methodologisch vlak overeenproces van het onderzoek zelf. Tijdens de sessie
komsten tussen de verschillende onderzoeken
zélf vindt het onderzoek plaats, wat vervolgens constateren: zo vervult iedereen bijvoorbeeld
ook weer in dezelfde sessie (met elkaar)
de dubbele rol van docent/maker én ondergedeeld wordt. Dat heeft ook als gevolg dat de zoeker. Ook vindt veel van het onderzoek in
deelnemers niet alleen iets meemaken en in
één of andere vorm van ‘sessies’ plaats, waar
zich opnemen, maar vooral actief aan het
een praktijkonderzoeker als facilitator met
onderzoek deelnemen. Ze spelen bij een imdeelnemers werkt. Praktisch niemand in
provisatie niet alleen op de tweede rang mee,
het lectoraat werkt en onderzoekt alleen.
maar zijn volwaardige spelers, “full-blown
actors” in de woorden van sociale wetenschap- Uit de diverse projecten en praktijken
per Bruno Latour. In de reflectie spelen ze een ontstond de wens en noodzaak om een
cruciale rol: ze geven ervaringen en indrukken conceptueel kader te creëren waarin de
terug en denken in het vervolg daar zelf over
diverse vormen in hun onderzoeksaanpak
na, in plaats van dat één van de facilitators
te vatten zijn. Hiervan uitgaand is voor het
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begrip Performatief Onderzoek gekozen. In het
vervolg zal ik de bevindingen uit de praktijk
van Learning by Making in verband brengen
met een aantal bronnen dat het praktische
werk onderbouwt en voedt. Het daaruit
ontstaande concept van Performatief Onderzoek is in geen enkele zin als ‘af ’ te beschouwen, maar als begin, als vertrekpunt voor verdere ontwikkeling. De bedoeling is om tot een
werk-concept te komen, waarmee weer ‘aan het
werk’ gegaan kan worden. De tekst wil voeding
geven aan het werk van de praktijkonderzoekers, om dieper en breder te begrijpen waar zij
mee bezig zijn. Vanuit hier zal een meer theoretische verkenning van de conceptuele omgeving van performatief onderzoek volgen.

Drie velden: praktijk, artistiek,
ACTION!
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Er zijn drie discours, die raken aan het soort
onderzoek dat we binnen het lectoraat Kunst
en Professionalisering doen: praktijkonderzoek, artistiek onderzoek en action research.
Praktijkonderzoek is een concept dat vooral
in Nederland is ontstaan vanwege de voor
Nederland typische scheidslijn tussen hbo
en wo. Praktijkonderzoek ‘claimt’ in veel
gevallen het onderzoek dat in de context van
de hogere beroepspraktijk wordt gedaan, als
toevoeging aan het in de regel theoriegedreven
academische wetenschappelijk onderzoek.2
Lector voor praktijkgericht onderzoek aan
de HU, Daan Andriessen, definieert praktijkgericht onderzoek als volgt:

2	Deze scheidslijn tussen hbo en wo in termen

“Praktijkgericht onderzoek is onderzoek waarvan de vraagstelling wordt
ingegeven door de beroepspraktijk en
waarvan de kennis direct bijdraagt aan
die beroepspraktijk”3

Ik zie praktijkonderzoek in die zin als een
algemene context voor het onderzoek dat
wij doen. Wat praktijkonderzoek volgens
Andriessen in onze context tot een zinvol
concept maakt, is dat het niet noodzakelijk
over de artistieke praktijk hoeft te gaan,
ondanks dat kunstenaars het onderzoek
doen. Dat sluit aan bij het gegeven dat wij
met ons onderzoek bij het lectoraat Kunst en
Professionalisering weliswaar vaak artistieke
methoden gebruiken, maar dat de onderzoeksvraag of -uitkomst in een veel bredere praktijk
kan liggen en niet noodzakelijk een artistieke
uitkomst hoeft te hebben. Dat maakt ook
vraagstukken interessant waarbij het geen
kunstenaars zijn die de vraag stellen, of voor
wie de uitkomst zinvol is, zoals bedrijven.
Hier vallen samenwerkingen onder waar
kunstenaars aan deelnemen, die hun artistieke
methoden inbrengen, maar niet met het doel
om artistiek werk te maken.
Binnen het onderzoek naar, in en/of door de
praktijk ligt het veld van artistiek onderzoek
in onze context voor de hand, omdat we juist
in de omgeving van een kunsthogeschool
onderzoek doen. In het grote veld van artistiek
onderzoek bevindt zich een aantal mogelijke
methoden en vormen, die allemaal doelen
op verschillende functies van de kunsten, of

thuis kunnen zijn. Het fascinerende, zoals al

van onderzoek wordt geenszins door iedereen

eerder genoemd, van artistiek onderzoek, en ook

gedeeld; zo is het ook niet de bedoeling om hier

van praktijkonderzoek, is dat een ‘practitioner’s

praktijkonderzoek strikt van wetenschappelijk

account’ met theoretische discussie samen tot

onderzoek te scheiden. Als de twee velden van

een meerwaarde leidt, en elkaar zeker niet uitsluit.

onderzoek apart gezien zouden worden, zou een

Sterker nog, de meeste onderzoeken zullen zich op

verschil tussen beiden in stand gehouden worden

een glijdende schaal tussen de twee schijnbaar

die in de daadwerkelijke praktijk van onderzoek

vaststaande polen van academisch onderzoek en

doen helemaal niet zo duidelijk hoeft te zijn. Ook
is in de praktijk te zien dat mensen die onderzoek
doen zowel in het academische als het praktische

praktijkonderzoek bevinden.
3	Andriessen, D. G. (2007). “Onderzoekmethodologie
in het HBO.” In: Onderzoek van Onderwijs (4).
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‘het artistieke’ binnen onderzoek. De kern van
artistiek onderzoek wordt tegenwoordig vaak
als in en door artistieke praktijk4 begrepen; de
essentie is dat de artistieke praktijk zowel uitkomst als methode is. Ervan uitgaande dat de
praktijk in de regel ook aan de basis van de
vraagstelling staat, betekent dat dat de artistieke praktijk in alle fasen van het onderzoek
een wezenlijke rol inneemt. Afwijkend van de
verschillende vormen van onderzoek binnen
muzische professionalisering is dat de artistieke praktijk weliswaar de methode is, maar
niet noodzakelijk ook de uitkomst. De uitkomst
kan juist in organisatieverandering of communicatie liggen, zonder dat er een artistiek
product in de strenge zin van het woord uit
voortvloeit (zoals in vorm van een theaterproductie of een compositie).
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1. 	Het onderzoek is praktisch en doelt op
praktische problemen in de ‘echte wereld’.
2. Het onderzoek is gericht op verandering.
3. 	Het onderzoek verloopt in cyclische processen waarin uitkomsten weer nieuwe mogelijkheden voor verandering genereren.
4. 	Betrokkenheid van de onderzoekers is
actief, niet passief.7

Vooral de eerste, tweede en vierde karakteristieken laten zich zeer duidelijk binnen het
kader van het werk onderbrengen dat binnen
het lectoraat Kunst en Professionalisering
gedaan wordt. Met praktijkonderzoek, artistiek
onderzoek en action research hebben we hier
drie concepten verzameld, die het onderzoek
kaderen waar we mee bezig zijn; en binnen
onze tot nu toe nog intuïtief gekozen term
‘Performatief Onderzoek’ vooral de tweede
Van de grote ‘umbrella-terms’ praktijkonderhelft ‘onderzoek’ uitgewerkt. Wat echter nog
zoek en artistiek onderzoek komen we bij
ontoereikend besproken is op dit punt, is het
de laatste hier te bespreken onderzoeksperformatieve. Het aspect van ‘performance’
methodologie: action research. De term is
is in Learning by Making heel duidelijk te
al langer bekend en helderder gekaderd dan
ervaren, er wordt letterlijk ‘performed’ gePerformatief Onderzoek. Action research
durende de improvisaties. Ook al gebeuren
heeft zijn oorsprong in de sociale wetendeze performance-momenten in een groep
schappen, vanuit de behoefte van ondervan deelnemers in plaats van op een podium
zoekers om sociale theorieën dichter bij het
voor publiek, ze doen zich duidelijk als perforoplossen van werkelijke sociale problemen
mance voor en worden ook door iedereen in de
te brengen. Action research wordt in het
groep zo ervaren. En hoewel action research al
algemeen als een ‘hands-on’ benadering
zeer actief en bijna ‘performatief ’ klinkt, zullen
begrepen, die bedoeld is om dingen daadwe hierna toch nog verschillen ontdekken.
werkelijk te veranderen. “De gedachte hier
In de volgende alinea's zullen we een aantal
is dat onderzoek niet alleen gebruikt moet
aspecten aan de tot nu toe verzamelde eleworden om een beter begrip van de problemen menten toevoegen, om tot onze hier te ontuit de dagelijkse praktijk te krijgen, maar om
wikkelen visie op de vorm van Performatief
daadwerkelijk dingen te veranderen (…)”.5
Onderzoek te komen.
6
Martyn Denscombe vat in The Good Research
Guide vier kern-karakteristieken van action
research samen:

Om het performatieve in ‘Performatief Onderzoek’ meer kader te geven zal ik eerst een
kleine stap terug doen. Aan de basis van het
discours over performativiteit ligt de notie dat
performativiteit op handelingen gebaseerd is. In
haar beroemde artikel “Performative Acts and
Gender Constitution”8 gaat Judith Butler terug
naar de Speech Act Theory van John Searle, om
vervolgens te stellen dat identiteit niet gegeven
is, maar voortdurend “door een gestileerde herhaling van handelingen” en “de stilisatie van
het lichaam”9 performatief vormgegeven wordt.
Je bent niet, je doet. Hetzelfde gegeven van de
‘performed’ identiteit gebruikt Bruno Latour in
de Actor Network Theory (ANT).10 Ook hij stelt
dat identiteit niet is, maar wordt vormgegeven
door opgevoerd te worden: “(…) sociale handelingen zijn niet object van een ostensieve
definitie, – zoals mokken en poezen en stoelen
waar je met de wijsvinger naar kunt wijzen
– maar alleen een performatieve definitie”.11
Op een ander moment gebruikt Latour –
passend voor onze context in de kunsten –
een danser als metafoor:

“If a dancer stops dancing, the dance
is finished. No inertia will carry the show
forward. This is why I needed to introduce
the distinction between ostensive and
performative: the object of an ostensive
definition remains there, whatever
happens to the index of the onlooker.
But the object of a performative
definition vanishes when it is no longer
performed – or if it stays, then it means
that other actors have taken over the
relay” (Latour 2005: 37-38).

Dit citaat sluit aan op een gegeven dat ook
in Learning by Making aan de orde is: de opvoering van de improvisatie, het praktischartistieke, ja – performatieve deel van de vorm
is alleen in het daadwerkelijke moment van de
opvoering aanwezig, in het hier-en-nu. Maar
het is vluchtig: als er niet meer gespeeld wordt,
verdwijnt de opvoering. Het is onmogelijk om
de performance te bekijken als een object
waarop gewezen wordt, en in het vervolg te
bestuderen. Het leeft alleen verder in de
vorm van het gesprek daarna, en in de reflectie
daarop.
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4		“Research in and through artistic practice”.

8		Butler, Judith (1988). "Performative Acts and

Theoretici die dit begrip o.a. hebben uitgewerkt

Gender Constitution: An Essay in Phenomenology

zijn Borgdorff, Henk (2012). The conflict of the

and Feminist Theory." Theatre Journal 40/4:

faculties: perspectives on artistic research and
academia. Amsterdam: Leiden University Press
en Scrivener, Stephen A.R. (2009). “The Roles
of Art and Design Process and Object in

519-531.
9		“Through a stylized repetition of acts” and
“the stylization of the body” (Butler 1988: 519)
10		Latour, Bruno (2005). Reassembling the Social.

Research.”

An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford:

In Nimkulrat and O'Riley (eds.), Reflections

Oxford University Press

and Connections: On the Relationship between

11		“(…) social aggregates are not the object of an

Academic Research and Creative Production

ostensive definition – like mugs and cats and

(pp. 69-80). Helsinki: University of Art and

chairs that can be pointed at by the index finger

Design Helsinki.

– but only a performative definition" (Latour

5		“The thinking here is that research should not
only be used to gain a better understanding of

2005: 34)
		Een "ostensieve definitie" is een definitie door

the problems which arise in everyday practice,

middel van een voorbeeld, waar (letterlijk) naar

but actually set out to alter things (…).”

wordt gewezen.. De kleur rood wordt bijv. aan

6		Denscombe, Martyn (2014). The Good Research
Guide. New York: Open University Press. p. 122
7		 Denscombe 2014: 122-123.

een ander uitgelegd door op iets roods te wijzen,
in plaats van het kleurenspectrum uit te leggen.

Een manifest voor
Performatief Onderzoek

Verder dient zich het discours over performance art aan. Met zijn oorsprong in de
‘60-er jaren, deelt performance art een aantal
aspecten met Performatief Onderzoek. Eén
van de meest belangrijke theoretici rond
performativiteit is de Duitse theaterwetenschapper Erika Fischer-Lichte, die in 2004
haar inmiddels klassieke Esthetiek van het
Performatieve publiceerde.12 Hier ontwikkelt
Fischer-Lichte cruciale concepten rond
performativiteit, die ook in de context van
Performatief Onderzoek van belang zijn.
Omdat een aantal van Fischer-Lichte’s elementen van de Esthetiek van het Performatieve
hier al besproken zijn zal ik niet het gehele
concept herhalen, maar alleen de elementen
bespreken die relevantie hebben voor de
ontwikkeling van het begrip van Performatief
Onderzoek.
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publiek, in onze context vaak facilitator en
deelnemers. Alle elementen van dit cluster
zijn in Learning by Making terug te vinden:
het is een vorm waarin de feedbackloop bij
uitstek goed te observeren en te ervaren is,
zowel in de improvisaties, als ook in de
reflectie. Dit ontstaat heel nadrukkelijk
door de co-presentie en collectiviteit van
de groep met de facilitators.

Een andere feedback loop?

Er ligt echter ook nog een andere soort feedbackloop in de vorm besloten dan die tussen
alle aanwezigen, namelijk de feedbackloop
tussen artistieke praktijk en reflectie. Die twee
wisselen elkaar steeds af en informeren elkaar.
De praktische ervaring met Learning by Making
laat zien dat door een aantal keer de cyclus
van de vorm te doorlopen, zowel de improviEén van de kern-aspecten van performativiteit satie als ook het reflecterend gesprek steeds
is volgens Fischer-Lichte liveness: een perforaan diepte wint en dat ze elkaar hier verder
matieve act speelt zich af in het hier-en-nu,
brengen. Deze feedbackloop is ook vaak karaken is gebonden aan het moment waarop hij
teristiek voor artistiek onderzoek, waar de theoopgevoerd wordt. Liveness is uiteindelijk hét
rie door de praktijk opgeroepen wordt, en haar
aspect dat performatief onderzoek conceptueel vervolgens weer informeert, inspireert of veronderscheidt van action research. Bij action
sterkt. Dat is zeker zo bij onderzoek met een
research kan het hier-en-nu weliswaar een rol
hoog ‘maak-aspect’, zoals de creatie van comspelen, maar dit wordt in het algemeen niet
posities of theater-performances, maar ook
als definiërende karakteristiek gezien.
bij meer historisch georiënteerd onderzoek,
bijv. onderzoek naar de uitvoeringspraktijk
Een ander aspect van Fischer-Lichte is
van barokmuziek. En hier komt ook nog een
een cluster van elementen, beginnend met
ander aspect van deze werkvorm in beeld,
collectiviteit, en in het verlengde daarvan de
namelijk een pedagogisch-didactische.
feedbackloop tussen alle aanwezigen, voortLearning by Making is een uitstekende vorm om
komend uit de co-presentie en co-auteurschap
minder ervaren onderzoekers te laten ervaren
van uitvoerenden en publiek. In het kort
wat de waarde van een feedbackloop tussen
gezegd is de essentie hiervan de gelijktijdige
theorie en praktijk is, en wat de waarde van
aanwezigheid van acteurs/performers en
een gezamenlijk onderzoeksproces kan zijn.

•		Het onderzoek is gebaseerd op de praktijk.
De onderzoeksvragen, problemen en uitTot hier zijn we van twee kanten dichter bij
dagingen worden in de praktijk geïnitieerd
het idee van Performatief Onderzoek gekomen:
en gedefinieerd.
ten eerste vanuit de tradities van praktijk•		Praktijkmensen (‘practitioners’) voeren
onderzoek, artistiek onderzoek en action
het onderzoek zélf uit. De persoon en
research; ten tweede vanuit de traditie van
functie van de onderzoeker vallen hier
performativiteit, geworteld in performance
dus samen. Er worden vooral methodes
art en de podiumkunsten. Ik wil hier nog een
ingezet die de onderzoekers kennen in
derde uitgangspunt aanhalen, vanuit een tekst
en uit de praktijk, en die zich daar als
die het begrip van Performatief Onderzoek
effectief bewezen hebben
zélf in de discussie brengt: het “Manifesto for
•		De praktijk van de onderzoeker speelt
Performative Research” van Brad Haseman.13
eveneens een cruciale rol in de onderzoeksuitkomsten: “onderzoeksuitkomsten en
Het “Manifesto” vertrekt bij de observatie dat
claims om tot kennis te komen moeten
een aantal onderzoekers en onderzoeken zich
door symbolische taal en vormen van
niet meer in de categorieën van kwantitatief
(onderzoeks)praktijk tot stand komen”.15
en kwalitatief onderzoek laat plaatsen.
De oorzaak van deze constatering ligt volgens
Haseman vooral in de “positionering van
Bart van Rosmalens
praktijk als object van studie in plaats van
Unpacking Performativity
een onderzoeksmethode” (Haseman 2006: 2).14 Aan het einde van het “Manifesto” stelt
Tegelijkertijd observeert Haseman een aantal
Haseman anno 2006 dat er in de komende
nieuwe onderzoeksstrategieën, dat hun oorjaren een aantal concretiseringen en uitsprong juist in de praktijk van kunstenaars
werkingen van het concept ontwikkeld zal
en kunstenaar-onderzoekers heeft: “creative
worden. Het werk binnen het lectoraat Kunst
practice as research, performance as research, en Professionalisering – waarbinnen Learning
research through practice, studio research,
by Making als één van de werkvormen geldt –
practice as research or practice-led research”
is hier zeker een voorbeeld van, net zoals de
(Haseman 2006: 3). Vanuit deze observaties
onderzoeken binnen het HKU lectoraat
zet hij zich in voor een derde categorie, wat
Performatieve Maakprocessen van Nirav
zelfs een nieuw onderzoeksparadigma betreft: Christophe. Een laatste voorbeeld hier is het
performatief onderzoek. De kernpunten van dit
onderzoeksproject Unpacking Performativity,
nieuwe paradigma zijn volgens Haseman:
waarin lector Bart van Rosmalen met o.a.

12		Fischer-Lichte, Erika (2004). Ästhetik des
Performativen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
13		Haseman, Brad (2006). “A Manifesto for
Performative Research”, in: Media International
Australia incorporating Culture and Policy,
the issue “Practice-led Research, no. 118: 98-106.
14		”(…) positioning of practice as an object of
study, not as a method of research.”
15		“research outputs and claims to knowing must
be made through the symbolic language and
forms of (the researcher’s) practice” (Haseman
2006: 4)
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Peter Sonderen, Gaby Allard en Niels “Storm”
Robitzky samenwerkte.16 In dit onderzoek
naar het toepassen van Urban Dance in
moderne dansopleidingen staat de betrokkenheid van, en de verbinding met de toeschouwer centraal. Wat is de aard van die verbinding:
is de toeschouwer een buitenstaander, deelnemer, betrokkene, mede-maker? In zijn tekst
“Performatief Onderzoek”17 neemt Bart van
Rosmalen de lezer mee op een dag van het
onderzoek binnen Unpacking Performativity.
Gedurende deze dag vindt in de vorm van
improvisaties een aantal ontmoetingen tussen
cellist Bart van Rosmalen en street-dancer
Niels “Storm” Robitzky plaats, in sessies
ontworpen met een publieksrol. Eerst in het
gebouw van ArtEZ Arnhem, vervolgens op
straat in de Arnhemse binnenstad, en tenslotte
in het Arnhemse Café Dudok. De verschillende
performances worden ‘omcirkeld’ door nagesprekken en gespreksvormen.
Wat meteen opvalt is dat de onderzoeksmethode de praktijk is – er wordt performatief
onderzocht door te doen. De praktijk bestaat
uit een aantal geïmproviseerde performances
van een cellist en een danser, met steeds verschillend gekozen publieksopstellingen: in een
kunstgebouw, op straat met passanten, in een
café met het publiek zittend aan tafels. Hierdoor speelt ook de vraag naar de openbare

16		Het onderzoeksproject Unpacking Performativity
heeft zijn finale afsluiting gevonden in de
publicatie: Allard, Gaby and Peter Sonderen

ruimte (public space) en het 'publiek maken'
een grote rol: het onderzoek vindt op het
moment van de opvoering plaats, en wordt op
hetzelfde moment ook als onderzoek getoond,
in aanwezigheid van het publiek. Daarbij moet
opgemerkt dat de verkenning van de onderzoeksvragen pas vorm krijgt in het maakproces.
Er is tevoren geen plan van aanpak voor het
onderzoek; het wordt vormgegeven door
te doen, tijdens het doen. Dit aspect van
Unpacking Performativity haakt direct aan bij
Erika Fischer-Lichte’s concept van liveness:
wanneer Van Rosmalen over het maakproces
schrijft, over het feit dat de onderzoeksvraag
zich tijdens het doen ontwikkelt en manifesteert, dat het onderzoek op het moment van
uitvoering plaats vindt, gaat het eigenlijk
simpelweg over dat aspect van liveness en
over dat het onderzoek in het hier-en-nu plaats
vindt. Vanuit een ander perspectief is het hele
proces zeer vergelijkbaar met een artistiek
maakproces, met het verschil dat het hier
juist de bedoeling is om iets te onderzoeken,
in plaats van een artistiek product te maken, en dat dus op performatieve wijze. Juist door
het in de praktijk te doen, ontstaat niet alleen
een cognitief en theoretisch onderbouwd
begrip, maar ook een begrip dat fysiek doorleefd is door zowel uitvoerder/onderzoeker,
als door het publiek.

uit en vat deze samen onder de noemer van
Performatief Onderzoek.
17		Rosmalen, Bart van (2015). “Performatief

(2015). Unpacking Performativity, Arnhem:

Onderzoek.” in Ewijk en Kunneman (red.):

ArtEZ Press.

Praktijken van normatieve professionalisering,

		Meer informatie op up.artez.nl, voor het laatst
geraadpleegd op 25.4.2016.
		Van Rosmalen werkt de bevindingen van de
manier van onderzoek doen in dit project in
zijn tekst “Performatief Onderzoek” (2015)

Amsterdam: SWP: 308-322.
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Maar dan? En nu?

Naast zijn ideeën over de praktijk als
onderzoeksmethode, het openbaar maken
en het werken in een proces introduceert
Van Rosmalen het idee van reisgenoten en
een gezelschap. Net zoals in Erika FischerLichte’s concept van performativiteit vinden
de ervaring, het proces en het onderzoek
collectief plaats: “je doet het samen”. Voor
Bart van Rosmalen brengt dit aspect van
gezamenlijkheid de notie van gedeelde
waarden met zich mee, die, helemaal doorredenerend, Performatief Onderzoek een
verbindende, morele dimensie geeft.
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•		de (artistieke) praktijk als de drijvende
kracht bij het vinden van de onderzoeksvorm en van het onderzoek
•		onderzoekers zijn makers
•		fysiek doorleven in de uitvoering en
opvoering
•		het hier-en-nu als de ‘plek’ waar het
onderzoek, de onderzoeksmethodologie
en (deels) valorisatie plaats vinden
•		co-auteurschap van alle aanwezigen
•		publiek proces en delen van onderzoeksuitkomsten met publiek
•		feedbackloop tussen alle aanwezigen
Een toegevoegd element dat bij de bespreking
van Learning by Making niet aan bod is geTot hier – een poging tot conclusie
komen, is de feedbackloop tussen theorie en
Zonder al de antwoorden op de gestelde
praktijk. Beiden wisselen elkaar af, informeren
vragen te kunnen geven, heb ik in deze tekst
en inspireren elkaar daardoor, en brengen
geprobeerd om in beginsel een conceptueel
elkaar verder. Beiden kunnen in verschillende
kader te ontwerpen voor Performatief Ondervormen voorkomen: in gespreksvormen,
zoek. Uitgaand van de onderzoekspraktijk
improvisatie, compositie, etc. Tegelijkertijd
van het lectoraat Kunst en Professionalisering, is het interessant en uitdagend om te vragen
en in relatie tot de theoretische fundering
of het noodzakelijk zou kunnen zijn om een
van Brad Haseman, zijn praktijkonderzoek,
dergelijke soort van feedbackloop tussen theoartistiek onderzoek en action research aan bod rie en praktijk als een constituerend element
gekomen, om samenvattend bij de volgende
van Performatief Onderzoek te begrijpen? Als
elementen uit te komen. Kenmerkend voor
immers de praktijk, zoals al een aantal keer is
Performatief Onderzoek is:
besproken, een zodanig grote rol heeft, zou het
dan niet essentieel moeten zijn dat die praktijk
steeds met de theorie in wederzijdse uitwisseling staat?

Het moge duidelijk zijn dat na dit initiële
kader van Performatief Onderzoek het meeste
werk nog gedaan moet worden. Zoals
geschetst, gaat het er niet alleen om dat het
hier vastgestelde kader een specifiek soort
onderzoek definieert en dus andere soorten
van onderzoek in- of uitsluit. Het is vooral
het idee dat praktijkonderzoekers ‘er iets mee
kunnen doen’ – dat het hen helpt om meer
te begrijpen wat zij doen wanneer zij performatief onderzoekend werken. Om een verdieping in hun werk te bereiken. Daarnaast
kan deze onderzoeks-‘praktijk’ het concept
van Performatief Onderzoek bevragen, informeren, aanscherpen en verder ontwikkelen.
Net zoals de praktijk van de onderzoekers
uitgangspunt is van het hier gemaakte kader,
moet de praktijk ook in staat gesteld worden
om het concept verder te brengen, in plaats
van zich door het concept te laten begrenzen
en in te perken. Er wordt dus een nieuwe
feedbackloop in gang gezet rondom het
daadwerkelijke concept van Performatief
Onderzoek, wat daarmee door zowel theorie
als praktijk gevoed en gevormd kan worden.

En daarmee sluit ik deze eerste voorzichtige
bijdrage over Performatief Onderzoek af: een
poging om te beschrijven wat wij doen, hoe
wij in het lectoraat werken en hoe dat een
methodologie kan zijn (of worden) voor het
doen van (artistiek) onderzoek. Deze methodologie is zeker nog verre van voltooid, er zijn
nog genoeg elementen zoals documentatie,
data-analyse en valorisatie, die nader onderzocht en ontwikkeld moeten worden. Verschillende bijdragen in dit jaarboek zullen meer
ideeën geven over deze manier van onderzoek
doen, in hoeverre het wel of niet performatief
onderzoek te noemen is, en hopelijk maken
zij aan het einde van dit boek deze tekst alweer
achterhaald en voor revisie vatbaar.
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Een nieuwe manier
van muziektheoretisch
onderwijs
Euwe de Jong
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In 1975 verschijnt het gedenkschrift 100 jaar muziekonderwijs in Utrecht 1875 – 1975 (auteur: Wouter Paap).
Op pagina 45 staan enkele opmerkingen m.b.t. het
theorieonderwijs aan het Utrechts Conservatorium.
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Naar nieuwe wegen
De periode na 1968 was in ieder opzicht spannend,
want iedereen had het gevoel dat er veel nieuws op
til was, en iedereen was bereid om daarin mee te
denken. Allereerst wilde men de sleur doorbreken,
waaraan de “theoretische” vakken nogal eens worden
blootgesteld. Deze algemene vakken (solfège, algemene muziekleer, analyse, harmonie) waren in de
loop der jaren een zelfstandig, enigszins abstract
bestaan gaan leiden, waardoor ze gevaar liepen
het verband met het levende kunstwerk te verliezen.
Er bestond nu behoefte om de theoretische studie
rechtstreeks te doen aansluiten bij het “hoofdvak”,
terwijl men de desbetreffende vakken tevens duidelijker in onderling verband wilde brengen. De Theoretische Afdeling was in dit opzicht bijzonder alert.
De dorre theorie werd zoveel mogelijk vermeden;
het creatieve – het vervaardigen van eigen werkstukjes, waarin harmonie en contrapunt tot werkelijk
leven werden gebracht – kwam op de voorgrond.
Deze integratie maakte de theoretische stof voor
de leerling heel wat aantrekkelijker, want men kreeg
het gevoel, er werkelijk iets mee te kunnen gaan
“doen”.

Over mezelf

Inspiratiebron 1

Sinds 1985 ben ik werkzaam als
docent algemene muziektheoretische vakken, aanvankelijk bij
de Schumann Akademie en later
ook bij het Conservatorium van
Utrecht.
De opmerkingen van Wouter
Paap onderschrijf ik volledig,
maar ik constateer ook dat er
nog wel wat werk is te verzetten.
In de praktijk speelt “dorre”
theorie nog steeds een (te)
grote rol en komt de creativiteit
van de student nauwelijks van
de grond. Ik experimenteer veel
en probeer allerlei methodieken
uit. Maar 100% tevreden ben ik
niet. Ik ga op zoek naar inspiratiebronnen.

In December 2013 maakt Jos Schillings, de directeur van het
Conservatorium in Utrecht, mij attent op interessante ontwikkelingen in Zwolle/Enschede (ArtEZ). Ik zoek contact met Reinier
Maliepaard (docent muziektheoretische vakken en muziekgeschiedenis bij ArtEZ). Hij vertelt enthousiast over een nieuwe
manier van onderwijs: de studenten schrijven zelf muziek. We
hebben veel discussies en ik raak meer en meer onder de indruk
van zijn aanpak. In september 2014 starten we een soortgelijk
project in Utrecht.

Inspiratiebron 2
Een interview van Jannetje Koelewijn met Beatrix Ruf, de directeur
van het Stedelijk Museum in Amsterdam, geeft extra ondersteuning
aan mijn zoektocht en ook aan mijn durf om het muziektheoretische
onderwijs op een volledig nieuwe manier vorm te geven. Een aantal
prikkelende uitspraken van Beatrix heb ik hieronder weergegeven.

Citaat 1
“Op school was ze een ganz klassisches Kind, niet goed en niet slecht,
een beetje verveeld, tot er op een dag een invalster voor tekenen en
kunstgeschiedenis kwam die de lessen anders aanpakte dan de
andere leraren. “Ze was jong, ze kwam uit het noorden, ze verbond
beeldende kunst met theater, film en muziek, en ik kreeg er echt
plezier in.”

– Wouter Paap, 1975

Citaat 2
“ – wat me ook zeer heeft beïnvloed is de Fastnacht in Singen, het
carnaval. Dat werd bij ons veel heidenser gevierd dan in het noorden
van Duitsland en als kind vond ik het verschrikkelijk. De totale omkering van de orde, de anarchie, de spot, ik haatte het. Narren die
het gemeentehuis binnendrongen en de politici eruit gooiden, leraren
op school die opeens niets meer te vertellen hadden. Later begreep
ik hoe goed het is dat de dingen anders kunnen zijn dan je gedacht
had. Het is een reinigingsproces, niets blijft verborgen, de waarheid
blijkt een leugen te kunnen zijn. Zo’n traditie is niet voor niets ontstaan. Mensen willen de orde kunnen bevragen, ook al lijkt die uit
steen gehouwen.”
“Een misverstand”, zegt ze. “Dat was een opleiding in de traditie
van Bauhaus, waarin verschillende kunstvormen bij elkaar komen.
Beeldende kunst, film, muziek, beweging.”
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Citaat 3

In de praktijk

“Gestures Dance van Oskar Schlemmer,
een choreografie uit 1927. Drie gemaskerde
mannen, in een geel, een rood en een blauw
kostuum, voeren zingend een mechanisch
lijkende dans uit.
“Het was”, zegt ze, “vooral conceptueel
gericht, niet zozeer op techniek. Het idee
was dat dansers zich moesten bevrijden
van de traditie, en dat techniek er niet zo
toe deed.” Ze lacht. “Dat is natuurlijk een
misvatting. Je kunt pas vrij zijn als je de
techniek beheerst. Daar waar de techniek
vanzelfsprekend is, kan kunst pas interessant
worden.”

Hieronder een weergave van enkele schrijfopdrachten die door tweedejaars studenten
zijn uitgewerkt.

Muziektheorie 3.1 –
De speler als maker
Praktijken van Muzische Professionalisering
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Zoals gezegd draait de afdeling muziektheorie (Mark Lippe, Kees van Unen, Euwe
de Jong) van het Conservatorium in Utrecht
(Bachelor – klassiek) sinds september 2014
een pilot muziektheorie.
Door het ‘ontschotten’ van de verschillende
(traditionele) muziektheoretische vakken,
kan theorie in samenhang worden ervaren.
Speerpunt van de opleiding is ‘muziekschrijven’. Door zelf muziek te componeren
wordt ‘droge’ kennis via ervaring tot
‘levende’ kennis omgetoverd. Via deze
‘levende’ kennisbank staan studenten
‘open’ voor de muzikale wereld om hen heen
en kunnen die beschrijven. Een belangrijke
doelstelling is dat de individualiteit van elke
student zoveel mogelijk tot zijn recht komt.
De intentie is om autonome en creërende
studenten af te leveren. De speler als maker.
Het oude curriculum is nog steeds grotendeels actueel, maar wordt anders ingericht
en krijgt andere accenten. Wordt hiermee
alle ‘oude theorie’ overboord gezet? Nee!
Immers: “Daar waar techniek vanzelfsprekend is, kan kunst pas interessant worden.”

Groepsleden – practical music
theory – jaar II
Conservatorium Utrecht
De groep bestaat uit een internationaal
gezelschap (Thailand, Nederland, Griekenland, Japan, Estland). Het merendeel heeft
reeds een opleiding in het thuisland gehad
en is gewend aan een ‘talking head’ voor de
klas.
In de nieuwe lessituatie zijn de rollen omgedraaid. In het begin levert dat verschrikte
reacties op, maar inmiddels is iedereen
aardig gewend dat je soms zelf ‘docent’
bent en dat jouw mening van belang is.

OPDRACHT 1
SCHILDERIJ – MUZIEK
De werkvorm ziet er als volgt uit:
→	zoek op internet naar een
schilderij dat een componist
heeft geïnspireerd om muziek
bij te schrijven.
→	geef voor de groep een
toelichting.
→	zoek daarna zelf ook een
schilderij en schrijf daar je
eigen compositie bij.
De gekozen werkvorm combineert twee klassieke elementen
uit de muziektheorie:
1) analyse/vormleer
2) harmonieleer/contrapunt
In het verleden werden deze
vakken meestal door verschillende docenten tijdens afzonderlijke
lessen gegeven. Het resultaat
hiervan is dat studenten het ook
als zelfstandige vakken gaan
zien. Het lesmateriaal wordt
‘lekker makkelijk’ verzameld in
kleurrijke HEMA-mapjes.
Deze werkvorm zorgt voor
‘ontschotting’. De disciplines
worden bij elkaar gebracht.
En en passant oefent de student
zich in presenteren, doceren en
concerteren.

Evaluatie en feedback van opdracht 1
Een van de boeiende uitkomsten van deze opdracht is, dat de
studenten schilderijen kiezen waar ze een persoonlijke band
mee hebben.
June (Thailand, hoofdvak fluit) kiest een pentekening van haar
ouderlijk huis (www.musework.nl/nl/page/3778/de-speler-alsmaker-june), op palen, met veel water. Ze vertelt over het leven in
Thailand. Vervolgens speelt ze een door haar gecomponeerd stuk
dat is gebaseerd op de traditionele muziek van haar land. Na haar
performance geeft ze een toelichting over het maakproces en
theoretische achtergrondinformatie over pentatonische invloeden
in haar muziek. Een mooi voorbeeld hoe creativiteit en theorie hand
in hand kunnen gaan. Theorie dienstbaar aan de speler als maker.
June (feedback)
What is your general opinion about the assignment?
I think the assignment is very interesting and challenging. When
I first heard that we have to do this assignment I felt quite scared
but after I started working on it, it was very fun.
What did you learn from it?
I learn to create something according to my own perspective and
trying to also fit in others creations. Also how we can make the
music more interesting and at the same time fit in the theme
that we chose.
Give also short introduction about your painting choice
I came from the different part of the world and also totally different culture so for me I want to introduce Thai painting style and
the story. The painting is about the life near the river in the old
times. In Thailand we used to live near the river or canal with the
high wooden house with the free space underneath the house
which allows the water to flow through. The painting also shows
the lifestyle of Thai living in the past, we usually live together as a
big family and we usually do things together for example having
meals and so on.
Anything what is important to write down
I composed this piece for the Thai painting in Thai classical music
style which contains folk melody and pentatonic also the form of
composition is according to the Thai classical music style (slowmoderate-fast) as a solo piece for flute. Best regards, June
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Rumiko (Japan, hoofdvak klarinet) heeft een verklanking van
‘De Schreeuw’ (www.musework.nl/nl/page/3780/de-speler-alsmaker-rumiko) van Munch gemaakt Ze vertelt dat het schilderij
erg populair in haar land is. Ook geeft ze een boeiende uitleg over
de figuren op de achtergrond. Bijzonder… omdat je aandacht juist
naar de ‘schreeuwmond’ wordt getrokken. De muziek van Rumiko
is opmerkelijk vrolijk... juist vanwege de hoopgevende figuren op
de achtergrond in het schilderij.
Rumiko (feedback)
What’s your general opinion about the assignment?
I think it is a good opportunity to try to imagine how composers
create their music and where ideas come from. We instrument
players follow notes hardly on a music, but we tend to forget to
imagine why a composer put these notes and articulations. This
time I got a experience of an opposite thinking way about music
which I do normally. It was very interesting.
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What did you learn from it?
I learned which kind of leaps, notes, articulations and phrases
would be reminded by a picture. I also learned which points a
composer could focus on to express about a subject; this time,
it was a picture.
I will use these kinds of points of views when I read a music and
I will be able to not only focus on mentioned notes and articulations but also why composer of it chose these. It will help to
analyse pieces.
Anything what is important to write down
This time, I focused on not melody line but movement of each
notes to express the picture. I also tried to express curved lines
in the picture because these were specific feature of the paint.
I think they are important that which points I want to express
especially or I want to make someone’s attentions with a music.
Best regards, Rumiko Asahara/浅原ルミ子

OPDRACHT 2
FILMTRAILER/ANIMATIE –
MUZIEK
Inleiding
Gyorgy Ligeti componeert tussen
1951 – 1953 elf educatieve stukken
‘Musica Ricercata’. Met weinig
noten creëert Ligeti een betoverende klankwereld. Ricercare 1
is gebaseerd op 1 toon, no. 2 op
twee tonen, no. 3 op drie, etc.
Ricercare no. 2 is door Stanley
Kubrick gebruikt als muziek voor
een achtervolgingsscène uit de
film Eyes Wide Shut:
Opdrachts-omschrijving:
- 	analyseer ricercare no. 2 van
Ligeti www.youtube.com/
watch?v=wIDN_3EkWN8&feature=youtu.be
-	stel je deze muziek als filmmuziek voor; welke ‘filmbeelden’ zie je voor je?
-	bekijk op you tube de trailer
van Eyes Wide Shut (achtervolgingsscène) en bestudeer
nauwkeurig de relatie tussen
de reeds bestaande muziek en
de filmbeelden www.youtube.
com/watch?v=3DExkPNbo7II

Over de werkvorm
Het betreft hier een variant op
de gekozen werkvorm bij opdracht 1 (schilderij – muziek).
In deze opdracht wordt echter
een interessant aspect toegevoegd en dat is TIMING. Het
schrijven van muziek bij filmbeelden brengt verschillende
muziektheoretische aspecten
samen: de verhouding tussen

consonantie en dissonantie, de maatsoorten en bijbehorende ritmische figuren, en vooral de verhouding tussen spanning en ontspanning. Deze aspecten staan natuurlijk in de analyse-boeken vermeld,
maar in deze werkvorm ervaart de student zelf de werking daarvan.

Evaluatie en feedback van opdracht 1
Tijdens de klassikale bespreking blijkt dat de studenten opmerkelijk
tegengestelde beelden bij dezelfde muziek ‘zien’.
Isidor ten Hooven (student 3.0 – volgt uit interesse jaar II bachelor
klassiek) componeert muziek bij een grappig animatiefilmpje:
‘The Paperman’. Isidor vangt de verschillende scènes en gemoedstoestanden feilloos in zijn muziek. De timing is voortreffelijk.
De animatie plus muziek van Isidor is te bekijken op:
www.musework.nl/nl/page/3331/filmtrailer-muziek
Isidor (feedback)
Het schrijven van muziek bij een trailer vond ik een erg prettig
uitdagende opdracht. Ik koos de trailer van Paperman en tijdens
mijn maakproces kwamen de volgende vragen aan bod: hoe
geef ik de algemene sfeer van het stuk aan? Hoe vul ik die sfeer
op micro-niveau in? Welke cues raak ik en hoe sterk wil ik ze
benadrukken? Op wat voor een manier verwerk ik het thema?
Wat ik ook fijn vond, was dat ik de kennis die ik in andere lessen
heb opgedaan aan stemvoering en vormleer heb kunnen toepassen in het proces. Ik heb dus niet echt iets geleerd wat betreft
regels zoals je die leert bij 4-stemmigheidsopdrachten, maar
meer op het gebied van grotere keuzes waarbij de opgedane
kennis (uit die opdrachtjes) als vanzelfsprekend waren.

Muzische professionalisering
Op dit punt gekomen grijp ik terug naar het openingscitaat van
Wouter Paap. Avant la lettre lijkt Paap een pleitbezorger voor
‘muzische professionalisering’ te zijn als hij voorstelt dat theorie
in plaats van zich los te zingen van de levende muziek zich juist
zou moeten toeleggen op het bezingen1 daarvan. Het maken in de

1	Bezingen, zoals dat begrip aan de hand van de mythe waarin de muzen de
daden van de Goden bezingen wordt uitgelegd in Rosmalen, Bart van (2016)
Muzische Professionalisering, Utrecht: Uitgeverij IJzer, is een integratie van
maken en reflecteren
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theorie integreren maakt ‘de theoretische stof voor de leerling heel
wat aantrekkelijker, want men kreeg het gevoel, er werkelijk iets mee
te kunnen gaan “doen”.’ De levende werkelijkheid van de kunst als
inspiratie tot dat muzische bezingen heb ik in het verlengde van
Wouter Paap verder doorgetrokken.In de beschreven opdrachten
zijn de inspiratiebronnen buiten de muziek gezocht (schilderij, film
of trailer). Uit de reflecties van de studenten blijkt dat juist dat
geweldig werkt! Ze hebben lol in de opdrachten, ontwikkelen gevoel
voor vorm, timing, articulatie, frasering, samenklank, etc. Kortom
de traditionele aspecten van muziektheorie (vaak gebundeld in een
syllabus) komen nu op een vanzelfsprekende en inspirerende manier
aan bod. Door zelf te creëren leert de student de gedachtegang van
een ‘echte’ componist te volgen. En dat heeft weer invloed op de
interpretatie van composities. De student-muziekspeler wordt
uitgedaagd om zijn makerschap aan te spreken.

A new way of teaching
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Elsa Aspioti (een hobostudente uit Griekenland) volgde reeds
theorieonderwijs aan verschillende instituten. In een lange mail
geeft ze een interessante analyse. Hieronder een aantal kernpunten
uit haar visie.
Elsa (feedback)
Thursday Theory lesson: new way of teaching
Before coming to Utrecht I was subscribed to the University of
West London (www.uwl.ac.uk) as a student on distance.
Usually the teacher explains theory – harmony rules and then gives
exercises.
In the Thursday group it was the first time that I created harmony
passages from my mind and I find it really creative.Listening to
music and discussing about it, is a really nice time in the class.
Our own ideas and the teacher’s information make the music
more interesting and there is always time for stories regarding
the composers!
The nicest part of the lesson is the creativity. All the exercises we
do are based on something we discuss in class and we like. Some
of them are also our own ideas. I do not feel the obligation to do
my homework, but I am looking forward to create something new.
Best regards, Elsa
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Commentaar/visie/kritiek/
van een collega
Ik dank mijn collega Mary Sayre van het
Conservatorium in Utrecht hartelijk voor
het kritisch doornemen van mijn bijdrage
aan het jaarboek. Ik heb haar aanbevelingen
zoveel mogelijk verwerkt.
Presently Mary is a lecturer of harpsichord,
basso continuo, harpsichord methodology
and improvisation at the HKU University of
the Arts, Utrecht Conservatoire, where she is
also a research coach and mentor.
Euwe de Jong
Utrecht, juni 2016

De citaten uit het interview met Beatrix Ruf
zijn gepubliceerd in NRC van 18 april 2015.

We zijn er voor de avant-garde
Hoe ontwikkelt een Duits provinciemeisje
zich tot directeur van het Stedelijk Museum?
Beatrix Ruf is een van de invloedrijkste
personen in de internationale kunstwereld.
“Het carnaval heeft me zeer beïnvloed.”
Door Jannetje Koelewijn – Gepubliceerd in
NRC / 18-04-2015
www.nrc.nl

STA ME
TOE JE
MEE TE
NEMEN

Sta me toe je mee
te nemen
Sta me toe je even
mee terug te nemen
in de tijd
Ik zal het vaker
doen in deze tekst
Ik zal proberen je
aan de hand van
voorbeelden uit het
recente verleden een
schets te geven van
mijn onderzoek

Jochem Naafs
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Deze bijdrage gaat in op de rol van onderzoek in het kunstonderwijs.
Het start met een weergave van wat er opvalt in het onderzoeksonderwijs binnen HKU en gaat vervolgens in op een onderzoek dat
ik gedaan heb voor de respectievelijke lectoraten Performatieve maakprocessen en Kunst en Professionalisering.
•		Een onderzoek dat startte nadat ik in november 2014 door Bart
van Rosmalen en Paul de Vries gevraagd werd als praktijkonderzoeker lid te worden van de kenniskring van het lectoraat Kunst
en Professionalisering.1
•		Een onderzoek dat startte nadat ik in mei 2012 een lecture
performance presenteerde over het werk van andcompany&Co.2
•		Een onderzoek dat startte nadat ik in Huis aan de Werf in februari
2008 voor het eerst een voorstelling maakte op basis van een
onderzoek.3
•		Een onderzoek dat startte nadat ik merkte dat niet alleen voor
mij, maar ook voor de studenten van Theater en Educatie, bleek
dat alleen woorden op papier niet altijd de uit onderzoek verkregen
inzichten en resultaten goed konden weergeven.4
Maar voordat ik concreet inga op het onderzoek naar deze performatieve onderzoeksmethodes, wil ik eerst een korte uitstap doen
naar de scan onderzoeksonderwijs die ik in opdracht van het lectoraat
Research in Creative Processes gedaan heb. Wat valt daarin op?

Scan onderzoeksonderwijs
HKU a
Afgelopen anderhalf jaar heb ik
– met collega’s – gewerkt aan een
scan. Ik heb docenten van alle 8
schools van HKU gesproken over
de rol van onderzoek binnen het
onderwijs op de betreffende
school. We spraken over de visie
op onderzoek en hoe deze samenhangt met de positie van onderzoek in het werkveld. De definitie
van onderzoekend vermogen.
De opbouw van onderzoek door
de jaren heen. De rol van de
docenten en van lectoraten.
Met deze scan wil het lectoraat
Research in Creative Practices
een beeld geven van het onderzoek en de onderzoeksactiviteiten
die binnen het onderwijs van
HKU worden aangeboden en uitgevoerd. Deze scan is gedaan op
verzoek van de directeuren van de
verschillende schools van HKU.
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•		 Onderzoek wordt vakgebonden ingestoken5
•		 Onderzoekend vermogen
•		Met name onderzoek voor maken, in
beperkte mate ook onderzoek door maken
•		 Onderzoek dient het maken/ontwerpen
•		 Relevantie gaat voor grondigheid6
•		Er is veel aandacht voor onderzoek, maar
niet altijd een structuur om dat bij te benen7
Deze punten – die HKU-breed gelden – vormen
mede aanleiding voor dit onderzoek naar de
mogelijkheden van performatief onderzoek
binnen het kunstonderwijs.

relevantie voor deze praktijk. Het is onderzoek
dat niet alleen voor dit maken gedaan wordt,
maar ook door dit maken wordt uitgevoerd.
De studenten van HKU Theater en Educatie
geven een aantal dingen aan dat opvalt:
•		 Kennisdisseminatie is traditioneel8
•		 Er is een gebrek aan delen9
•		 Studenten hebben moeite met schrijven10
•		Er is sprake van praktijkgericht onderzoek,
maar dat voedt niet altijd de eigen praktijk11
•		 Er is behoefte aan passende feedback

Waar dit onderzoek zich in eerste instantie
richtte op kennisdisseminatie, heeft het zich
In eerste instantie richtte ik mij in dit onderonder andere naar aanleiding hiervan verder
zoek op vormen van kennisdisseminatie die
geopend. Maar dit heeft ook te maken met een
wellicht beter aansluiten bij het type onderander inzicht, namelijk dat de werkvormen
zoek dat studenten op een theateropleiding
waar ik me op heb gericht, juist zoeken naar
uitvoeren: geen alternatieve vormen, maar
een overlap tussen de uitvoering van het
vormen die meerstemmigheid verwelkomen.
onderzoek en het delen van de resultaten van
Het onderzoek van deze studenten richt zich
het onderzoek. Om dit verder te kunnen uitop de praktijk waarin zij zich begeven als
denken, heb ik me verdiept in de term performaker en/of als docent. Het legt de nadruk niet matief onderzoek.12
op grondigheid in methodes, maar eerder op
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1	Het schooljaar 2014-2015 begon

2	In de periode van juli 2011 t/m
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11	De studenten doen wel onderzoek
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playful performance Pauze.
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wens en noodzaak was om de op-

Aufstand nach Friedrich Schiller van
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in Nederland ga ik uitgebreider in
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performance, een theatrale lezing,

studenten af te laten studeren met
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weinig actieve uitwisseling plaats.

op dit begrip. Naafs, Jochem (2016)
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beter aan zou sluiten. In mei 2012

iets anders dan een geschreven

Daarnaast geven studenten aan dat

“On the opportunities of performa-

opleiding nog eens onder de loep

voerde ik Projecting on Der (kom-

onderzoeksverslag.

het nut van onderzoek in en er

ze zelf beter zouden willen weten

tive research in arts education”

te nemen. Drie docenten werden

mende)Aufstand nach andcompa-

wordt positieve energie in gestoken

wat er in eerdere jaren is gedaan

Danswetenschap in Nederland,

gevraagd om deel uit te gaan

ny&Co. voor het eerst op tijdens een

onderzoek is, kan en zou moeten

vanuit de opleidingen. In verhou-

aan onderzoek en dat ze een plek

Volume 9. April 2017 (verwacht).

maken van de kenniskring Kunst en

zogenaamde Deltalezing bij HKU.

zijn vanuit de eigen discipline. Een

ding tot de hoeveelheid (positieve)

voor hun verslag zouden willen

Professionalisering van lector Bart

De performance is daarna nog

positieve ontwikkeling, waarbij

energie die er in gestoken wordt,

waarin het ook gelezen kan worden.

van Rosmalen. In mijn onderzoek

een achttal keer gepresenteerd

het vakgebied centraal staat en

is er nog te weinig structuur. Daar

richt ik me met name op de rol

in Utrecht, Den Haag, Antwerpen

niet dat wat onderzoek zou moeten

is een zekere discrepantie. Aan deze

moeite hebben met het schrijven

die onderzoek speelt binnen de

en Londen.

zijn. Uiteraard kan dit soms ook

structuur zijn we op dit moment

van het uiteindelijke verslag, als

3	In december 2007 werd mijn scriptie

onhandig zijn, zeker als disciplines

bij de opleiding Theater & Educatie

tijdens het onderzoeksproces.

studenten onderzoek (leren) doen

voor de master Nieuwe Media en

binnen een school erg verschillend

hard aan het werk.

Daarbij kan gedacht worden aan

en de wijzen waarop ze hierover

digitale cultuur goedgekeurd. Op

zijn.

(leren) delen.

basis van deze scriptie maakte ik in

opleiding: de manieren waarop

samenwerking met Rogier Brom,

4	In de loop der jaren zijn er verschil-

5	Er wordt echt gekeken naar wat

6	Daarbij gaat het in eerste instantie

7	Zowel docenten als studenten zien

8	Over het algemeen wordt het
onderzoek gedeeld door middel

van geschreven verslagen en

9	Zowel tijdens het onderzoeksproces

10	Studenten geven zowel aan dat ze

het opschrijven van hun voorlopige
ideeën en het ordenen van mate-

riaal uit interviews of literatuur.

moment, in dat jaar maken of waar
ze aan werken in hun stage.

Hanne Seitz schrijft in een artikel over performative research over onderzoek:
Almost always it is a matter of finding out
something about practice or for practice
(usually in retrospect) rather than developing and discovering something directly
through practice. (Seitz 2012: 4)

Over performative research schrijft ze:
It does not aim to capture reality in graphs
or to describe it in words; nor does it set out
to test existing hypotheses, pursue existing
questions, or document processes. Rather, it
aspires to be one with practice, to activate
tacit knowledge, and generate new insights
– both on the part of the researchers and the
research subjects – while processing, dealing
with, and handling practice. (Seitz 2012: 4)

Hij schrijft daarin:
Performative research – while it has been
fuelled by the practices of artist/researchers
and is the most appropriate research paradigm for all forms of artistic practice – is also
being used by researchers involved in content
creation and production across the creative
and cultural industries, especially those
engaged in user-led and end-user research.

(Haseman 2006: 9)

Al in 2006 merkte hij op dat deze vorm van
onderzoek doen aansloot bij de kunsten.
Geïnspireerd door deze teksten, maar nog
meer door de vormen waarmee ik de afgelopen
jaren kennismaakte, die voor mijn gevoel bij
dit meer theoretische gedachtengoed aansluiten, kies ik er dus voor om me te richten
op performatief onderzoek om methodes te
selecteren en ontwikkelen die voor studenten
Mij spreekt de combinatie van het genereren
van nieuwe inzichten én het werken in de
van HKU Theater geschikt zouden kunnen
praktijk aan. Performatief onderzoek combizijn. De vijf methodes waar ik mee geëxperineert het moment van uit- of onderzoeken met menteerd heb zijn:
het moment van delen. Een aantal jaar eerder
schreef Brad Haseman een manifest.
•		 Lecture performance13
•		 Contemplatieve dialoog14
•		 Associatief schrijven15
•		 Merging16
•		 Poëtische feedback
(en andere feedbackmethodes)17

13	Een voorbeeld van een lecture

page/795/associatief-schrijven

dat alle stemmen gehoord worden

verscheidenheid aan objecten wordt

5. Alle deelnemers kiezen een

Sinds een jaar schrijf ik soms

performance van mijn hand

16	In de slideshow aan de rechterkant

– dat kan via woord, maar ook op

tentoongesteld in de ruimte waarin

object. 6. Alle deelnemers selecteren

gedichten voor studenten en

zie je een impressie van de eerste

andere manieren. De input van de

Merging plaatsvindt. Een deel van

een moment van de inputs en

professionele makers n.a.v.

keer dat Bart van Rosmalen,

deelnemers wordt onderdeel van

de objecten hebben wij meege-

creëren een nieuwe persoonlijke

performances, gesprekken en

een registratie van Projecting on

Lotte Wijers en ik Merging hebben

een gesprek, niet enkel als reactie

bracht, maar ook de deelnemers

input gebaseerd op dit moment

presentaties.

Der (kommende) Aufstand nach

uitgevoerd. Dit was tijdens het

op de inbrenger, maar als een

wordt gevraagd objecten mee te

en het gekozen object. 7. In vrije

andcompany&Co., een lecture

tweede ISIS symposium: Play,

potentieel nieuw startpunt voor

brengen. Merging volgt de volgende

volgorde delen alle deelnemers hun

performance die ik in 2012 gemaakt

Perform, Participate. Merging is

andere inbrengers. Tijdens Merging

stappen: 1. Een of meerdere

nieuwe input. 8. Uiteindelijk volgt

heb en sindsdien meerdere malen

ontstaan uit de behoefte aan een

worden de deelnemers spelers van

personen ‘treden op’ (perform)

gepresenteerd heb, onder andere

meer theatrale vorm van gespreks-

een spel waarin ze op momenten

d.m.v. een lezing, dans, muziek.

voor studenten. Op deze manier heb

voering. Bart van Rosmalen, Lotte

zelfs de regels van het spel mede

2. Alle deelnemers kiezen een

Liz Lerman's Critical Response

ik hen kennis laten maken met het

Wijers en ik hebben het ontwikkeld

vormgeven. Merging voegt twee

object. 3. Alle deelnemers selecteren

Process, dat bleek een waardevolle

idee van de lecture performance.

voor het tweede ISIS symposium:

dingen toe aan de contemplatieve

een moment van de performance

manier van werken voor studenten.

Het wachtwoord is: opstand.

Play, Perform, Participate als een

dialoog. 1. Het bespreekt geen

en creëren een persoonlijke input

Daarnaast heb ik bij DasArts

alternatief voor het standaard

geschreven tekst, maar een meer

gebaseerd op dit moment en het

(tegenwoordig DAS Theatre)

panel. Net als bij de comtempla-

performatieve input. 2. Het voegt

gekozen object. 4. In vrije volgorde

meerdere malen deelgenomen aan

tieve dialoog, zorgt Merging ervoor

aan de dialoog objecten toe. Een

delen alle deelnemers hun input.

de DasArts Feedback methode.

is hier te vinden:
	vimeo.com/70607802. De video is

14	Zie ook: www.musework.nl/nl/
page/526/contemplatieve-dialoog
15	Zie ook: www.musework.nl/nl/

een open dialoog
17	In het verleden heb ik gewerkt met
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Een associatieve reflectie op
associatief schrijven b
Afgelopen dinsdag heb ik 18 vierdejaars
studenten van Theater & Educatie associatief
laten schrijven over het kader van het onderzoek dat ze willen doen. In de tien minuten die
ze daarvoor hadden schreef ik met balpen op
papier het volgende:
Wat weet ik al?
Ik ben er inmiddels achter dat mijn schrijfmethode mensen laat schrijven. De concrete
opdracht mét randvoorwaarden zorgt ervoor
dat het moet en eigenlijk ook dat het leuk
wordt. Ook verstokte anti-schrijvers klimmen
in de pen. Of ze dat doen omdat het leuk is,
of omdat het moet, weet ik niet.
De concentratie is – of lijkt – ook nu weer hoog.
Het is stil en mensen schrijven. Het is een soort
handelend denken. Ik vermoed dat als ik ze de
opdracht had gegeven om na te denken over
het kader, over de vraag ‘Wat weet ik al?’, dat
het dan een stuk onrustiger was geweest. Er
zouden vragen gesteld worden aan mij en aan
elkaar, er zou overlegd worden, er zou gegiebeld worden. Ik zie mensen denken, maar ik zie
vooral mensen doen.
Van de studenten die met de hand schrijven,
is er maar één linkshandig; met schrijven in
ieder geval. Dat weet ik. Wat ze verder met hun
linker- of rechterhand doen, kan ik daar niet
uit opmaken. Terug naar de vraag: wat weet ik
al? Ik heb nog twee vermoedens. 1. Deze
mensen schrijven niet zo vaak meer veel met
de hand. 2. Vaak schrijven de schrijvers bij deze
opdracht snel. Is het de tijdsdruk? Is het een
soort onzekerheid? Adrenaline? Is het competitie: ik wil meer schrijven dan anderen? Willen
mensen zoveel mogelijk uit het moment halen?
Ga je sneller schrijven als je weet dat je niet te
lang mag stoppen met schrijven?
Ik stopte met schrijven. Heel even. Ik kijk op en
zie meer mensen stoppen. Is de tijd voorbij?
Breekt de boog?

In de afgelopen twee jaar heb ik een inventariserend onderzoek naar de rol van onderzoek in het kunstonderwijs gecombineerd
met een meer performatief onderzoek naar
de mogelijkheid van performatief onderzoek
binnen dit kunstonderwijs. Beide onderzoeken behoeven een volgende stap.
Het eerste onderzoek vraagt om een vergelijkend onderzoek: wat zijn de overeenkomsten en zinvolle verschillen tussen de verschillende schools van HKU en hoe kan er
een uitwisseling op het gebied van onderzoeksonderwijs gefaciliteerd worden?
Het tweede onderzoek vraagt om een concretere implementatie in het onderwijs van
HKU Theater en een toetsing van de methodes
door studenten hierop te bevragen. Ik hoop
daarbij het zoekende en het onderzoekende
te kunnen blijven combineren en wil het
experiment niet schuwen: This is an experiment.18

18	This is an experiment is een verwijzing naar een
experiment met de praktijkonderzoekers van
het lectoraat tijdens het tweede seminar. Het
bestond uit drie delen die gelijktijdig uitgevoerd
werden. Eenderde van het publiek was aanwezig
bij een lecture performance. Eenderde van het
publiek luisterde naar een audio-opname van
deze lezing en eenderde las enkel de tekst.
Vervolgens werd iedereen gevraagd om door
middel van associatief schrijven kort te reageren
op dat wat ze gezien, gehoord of gelezen hadden.
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onderwijs: sterke punten van onderdelen

vermogen. Ten slotte volgt er een reeks adviezen

verspreiden, overeenkomsten uitwerken,

voor de opleidingen. Dit verslag is vervolgens

nuttige verschillen profileren,

voorgelegd aan de directeur en een aantal docenten

d.	organiseren van onderzoeksonderwijsmiddagen,

van de opleiding aan wie het lectoraat Research in

e.	publicatie gebaseerd op de bundeling.

Creative Practices zal vragen om op basis van de
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beschrijvingen en de adviezen te komen tot een
Het primaire doel (a) van deze scan is in kaart te

aantal voornemens omtrent het onderzoeksonder-

brengen op welke manier onderzoek, onderzoeks-

wijs binnen de betreffende school.

activiteiten en onderzoekend vermogen ingebed zijn
in het onderwijs van HKU. Het zal een gelaagd beeld

b.	Deze tekst schreef ik naar aanleiding van een

De foto’s op pagina 136, 139, 140 en aan de bovenzijde van pagina 142 tonen

geven van de huidige stand van zaken door middel

opdracht voor 18 vierdejaars studenten van HKU

studenten van HKU aan het werk. De foto aan de onderzijde van pagina 142

van een collage van 'foto's' waarin visie en doelstel-

Theater en Educatie op dinsdag 22 september 2015.

en de foto’s op pagina 144 en 145 zijn genomen tijdens verschillende werkvormen

lingen, uitvoering, resultaat en de omgeving in beeld

Terwijl zij 10 minuten schreven over het kader van

besproken in dit artikel.

komen. De scan van het onderzoeksonderwijs is per

het onderzoek dat ze willen doen, schreef ik met

school ingedeeld in drie fases. In de eerste fase vindt

balpen op papier deze tekst.

de verzameling en verificatie van data plaats. In de
tweede fase worden deze data geanalyseerd en de

c.	Poëtische feedback geïnspireerd op Both Sitting

eerste resultaten teruggekoppeld en in de derde fase

Duet van Jonathan Burrows en Matteo Fargion.

is er tijd voor verslaglegging en advies.

Deel 1: www.youtube.com/watch?v=HyWwmHrmpxM. Deel 2: www.youtube.com/watch?v=V5UO9_

In tijd lopen deze fases deels door elkaar. Deze scan
wordt in opdracht van de School uitgevoerd en de
School wijst één of meerdere personen aan met een
drietal rollen. 1. Contactpersoon voor de medewerker
van het lectoraat Research in Creative Practices.
2. Representant van de School. 3. Medeonderzoeker.
Dat wil zeggen dat deze persoon de medewerker
wegwijs maakt en uitgebreid spreekt hoe het

kVBgA

Anouk Saleming

Utrecht, juni 2016
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Beste Ruud1,
Afgelopen najaar hebben wij elkaar ontmoet
op een avond over stilte en verbinding in het
Maitland Theater in Driebergen. Een avond
die we doorbrachten met Sacha Kluvers2,
Bart van Rosmalen en Annelies Hoogcarspel.3
Niet iedereen kende elkaar en voordat we
ons aan elkaar voorstelden, waren we een
kwartier stil. Ik herinner me je jas met lange
panden waarmee je de trap af kwam. Het
had zo een scène uit een film kunnen zijn.
Ik had gegoogled en gelezen over je. Een
indrukwekkende staat van dienst. Dus ja, ik
was nerveus. Maar in dit kwartier begon de
stilte met vertellen.

1	Ruud Kaulingfreks (filosoof en socioloog) is universitair hoofddocent
organisatietheorie aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
[noot van de redactie]
2	Sacha Kluvers werkt als senior trainer bij de Baak [noot van de redactie]
3	Annelies Hoogcarspel is praktijkonderzoeker van het lectoraat Kunst en
Professionalisering en werkt als beleidsmedewerker bij de Hogeschool
Arnhem Nijmegen (HAN) [noot van de redactie]
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mezelf. Damiaan Denys had het in Zomergasten (2015) over: “jezelf verliezen, zonder
jezelf te verliezen”.

…
Niks zeggen
Nog even niks zeggen
Sst
Dit moment
Houd vast
Houd het nog even zo vast
We doden de aanrollende tijd
We doden de naderende woorden
En we begraven ze diep onder de grond
Naast elkaar
Als voer voor de wormen
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Het was niet meer nodig om daarna nog
te vertellen wie we waren of wat we deden.
Het ontroerde mij dat jij pas helemaal aan
het einde van de avond Annelies vroeg hoe
ze heette. Het was gewoonweg niet belangrijk, omdat er iets anders voor in de plaats
gekomen was. Niet het verhaal wat we altijd
afdraaien (wie we zijn, hoe we heten, wat we
doen) werd verteld, maar een nieuw verhaal.
We speelden die avond als gelijken. We lazen
samen uit ‘Verroeren’ van Beckett. We maakten samen een theatrale dialoog met alleen
de taal van ons lichaam. Ik had het gevoel
je ‘te kennen’, terwijl ik niet meer van je wist
dan wat ik op internet had gevonden. Ik was
geraakt door de stem van Beckett, die
samenviel met de onze. We deelden grote
thema’s en emoties door met elkaar in een
opvoering te staan. En de vorm van die
voortdurende opvoering waarin wij de spelers
waren, hielp me om ‘de stilte’ te verdiepen
en te onderzoeken. We deelden al spelend
onze fascinatie voor de stilte. Jij gaf me een
nieuw inzicht. Waar ik als schrijver steeds
gezocht had naar de stilte tussen de woorden, merkte jij op dat de stilte ook in de
woorden kon zitten.
De stilte in de woorden.

Zo had ik het als schrijver nog niet bekeken.
Het was alsof je met die opmerking mij die
avond in beweging hebt gezet. Alsof in mijn
onderzoek naar stilte een extra laag werd
aangeboord. Alsof de woorden waar ik als
schrijver voortdurend naar zoek, ineens
bestaansrecht kregen.

…
Wij hebben vleugels
Kijk maar
En vingers
Om in de drukte van de stad altijd naar
de sterren te kunnen wijzen
Om in het kippenvel op onze huid altijd de
weg naar huis te kunnen lezen
En om soms de middelste op te kunnen
steken en te zeggen:
Wij durven alles
…

Jaren geleden ben ik zelf van de spelvloer
afgestapt. Ik kon het verlangen om gezien
te worden niet delen met medespelers om
me heen. Ik was liever onzichtbaar. Mijn
motivatie om te spelen in het theater was
niet om zelf gezien te worden, maar om
het gesprek te voeren met de toeschouwers
tijdens en na de voorstelling. Het theater is
de plek om te kunnen delen, omdat de
toeschouwers in levende lijve voor je zitten.
Ik vond dat de focus op hen zou moeten
liggen. Niet op mezelf. Ik stapte van de vloer
af en ging schrijven. Ik voelde me minder
bekeken met het stuk papier tussen mij en
de toeschouwer in. Alsof de woorden die ik
schrijf mijn plek innemen, het verhaal van
de toeschouwer wordt en niet langer enkel
van mij is. Dat wat mij raakt, via de woorden,
de toeschouwer kan raken. Dat er via mijn
werk echt contact ontstaat. Ik verdwijn en
tegelijkertijd ben ik dan pas helemaal

In het boek Muzische professionalisering
schrijft Bart over ‘vertellen, spelen, maken
en delen’. Vier begrippen die ik als toneelschrijver goed herken. Ik probeer in mijn
werk als schrijver te “bezingen wat er toe
doet”. Ik probeer mensen een stem te geven
die anders niet gehoord wordt; vaak zijn dat
mensen uit andere culturen dan de blanke/
westerse. Bart schrijft in zijn boek over de
‘ik-en-mijn-werk-scène’ en hoe dat verhaal
de neiging heeft in zichzelf vast te lopen als
er geen inspiratie van buiten komt. Ik denk
aan de mensen die dagelijks worden geconfronteerd met iets soortgelijks, namelijk de
‘ik-en-mijn-afkomst-scène’. Omdat er nooit
naar een ander verhaal wordt gevraagd.
Door via mijn ambacht ‘het schrijven’ deze
verhalen op te voeren, zorg ik er voor dat
ze worden gehoord. Nieuwe of tot dan toe
onzichtbare verhalen hoop ik zo een podium
te geven.
Ook in het werk met mijn collega’s valt het
me op hoe sommige verhalen zich steeds
weer lijken op te dringen. Het lijkt dat de
vertellers keer op keer hetzelfde verhaal
kwijt moeten, omdat ze misschien te weinig
worden gehoord. Tot frustratie van de
vertellers, maar ook van de toehoorders.
Er is alles behalve sprake van verbinding.
De vertellers gaan nog harder roepen, de
toehoorders gaan nog minder luisteren.
Ook een ‘frustratie’-verhaal loopt in zichzelf vast als er geen impuls van buiten komt.
Collega’s uitdagen om dit gesprek te voeren
in een meer muzische vorm stuitte op weerstand. Spelen bleek binnen de theaterwereld
onder sommige collega’s een vloekwoord.
Dat mochten de studenten doen in de
spellessen, maar niet collega’s onderling.

Ik vroeg me af hoe ik mijn collega’s weer in
beweging kon krijgen. Hoe ik met collega’s
dezelfde ongedwongenheid kan vinden als
ik met jou heb ervaren op de avond in het
Maitland theater. En hoe collega’s het
theater weer konden bezien als de plek waar
het gesprek misschien wel echter is dan in
het leven er buiten.

…
Ik weet best dat dichterbij
dan huid niet kan
Ik weet best dat alles een grens heeft
en dat woorden afstand groter kunnen
maken
Jaag ik je weg?
…

Zeven jaar lang zat ik in het artistieke team
van jongerentheater Nultwintig in Amsterdam. Ik was net afgestudeerd als docent
drama en studeerde verder op de schrijfopleiding. In de eerste spelgroep die ik les
gaf, zat een jongen die als vluchteling naar
Nederland was gekomen. Hij had vier jaar
lang als straatkind in Moskou geleefd. Deze
jongen leerde mij dat je een les niet geeft,
maar maakt. Hij was jonger dan ik, maar
had in zijn leven zoveel meer meegemaakt.
Ik had minstens zoveel van hem te leren als
hij van mij.
Een les die je geeft, maakt de groep passief.
Een les die je maakt, maakt de groep actief.
Dat sluit heel erg aan bij wat Bart in zijn
boek vertelt over wederkerigheid. En dat
we onszelf steeds ‘hermaken’. Ook zag ik
in deze organisatie hoe het mis liep. Hoe
‘het kantoor’ waar de subsidies werden
aangevraagd en ‘de vloer’ waar wij met
jongeren theater maakten, steeds verder
van elkaar verwijderden. Ik begreep niet
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waarom de mensen van dat kantoor nooit
in de ruimte waren met de jongeren die op
de vloer aan het werk waren. Hoe dit altijd
twee werelden waren. Hoe de opvoering en
het maakproces mijlen ver verwijderd waren
van de plek waar het gesprek werd gevoerd.
Ik ben daar teleurgesteld weg gegaan. Ik
begrijp nu dat ik de wederkerigheid miste.
Dat ik slecht functioneer als er een opdracht
wordt gegeven vanuit winstbejag en niet
vanuit sociaal menselijke gronden. Er was
geen sprake van verbinding. En dat is juist
waardoor ik zelf zo van de vloer houd. De
muzische beleving zelf. Een plek waar het
gesprek en de opvoering samen vallen.
Waar mensen gelijkwaardig kunnen spelen
en delen en daarmee zich misschien zelfs
meer met elkaar verbinden dan in de werkelijkheid mogelijk is.
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Binnen de opleiding theatre and education
gaan er nu twee studierichtingen samen:
de docenten en de makers. Ik ben daar zelf
een enorm voorstander van, want ik heb
nooit het verschil begrepen tussen een
docent en een maker. Omdat een docent in
mijn ogen per definitie een maker is. Een
– in mijn ogen goede – docent maakt zijn les
in dialoog met de groep waar hij voor staat.
Ook in mijn eigen leven zijn de docenten die
dat konden, mij het meest bij gebleven. Ik
denk meteen aan de docent Latijn op mijn
middelbare school. Zij maakte de les. We
gingen letterlijk naar buiten om verhalen te
luisteren. Met mooi weer ging het raam open
en verplaatste de les zich naar het gras.
Er was altijd thee en om de beurt namen
we koekjes mee. Dat, begrijp ik nu, was
onderdeel van het ergens uit durven breken.
En zij verstond de kunst van het vertellen.
Zij maakte ons tot medespelers en liet ons
de retorica oefenen door het te doen. Er ging
geen les voorbij zonder discussie. We waren
speler en toeschouwer en we leerden argu-

menteren tussen de madeliefjes met thee en
koek. We speelden daar. We begrepen het
spel. En we groeiden. Hermaakten onszelf.
En dat werd versterkt door de context van
de school. Zij doorbrak met haar lesvorm de
‘sleur’ van de dag. Zij haalde het theater het
leslokaal binnen. En zij luisterde net zo naar
ons als wij naar haar. Ik werd gezien en
daardoor kon ik zelf kijken.

Hoe ik keek
en aan jou zag
dat je mij zag
Hoe jij met je blik
mijn lichaam aanreikte
En omgekeerd
Hoe ik met mijn blik
jouw lichaam aanreikte
Ons lichaam
dat nachten lang naast ons in bed had
liggen woelen
dat achter ons aan was geschokt in de
dagen dat we ons naar ons werkt hadden
gesleept
Ons lichaam
dat tenslotte had opgegeven
en van ons af gevallen was
…

Na onze avond over stilte & verbinding heb
ik als docent de stilte veel meer toegelaten
in mijn lessen. Doordat ik mezelf als maker
meer liet raken, kon ik dat weer meer overdragen op mijn studenten.
Ik merk dat de studenten die ik les geef
andere studenten zijn dan de student die ik
zelf was. Deze nieuwe generatie bepaalt zelf
wat ze wanneer op televisie ziet. Ze is altijd
online. Ze neemt adviezen van een autoriteit
niet meer vanzelfsprekend aan. Studenten
stellen de vraag: ‘Is dat wel zo?’ Ze creëren
een wereld die naar hun pijpen danst. Google

maps brengt hen veilig thuis. Ze onttoveren
elk mysterie met een nieuwe app. Ze willen
horen wat er wel en wat er niet goed is aan
wat ze doen. Het liefst zo concreet mogelijk.
Ze willen weten waar ze staan. Ook ten
opzichte van anderen. Het liefst willen ze
cijfers om zich te kunnen onderscheiden van
die ander. Ze willen zich aan iets vast kunnen
houden in deze wereld die zo snel verandert
dat niemand nog weet hoe die er over tien
jaar uit ziet. Het lijkt alsof deze generatie
weer nieuwe hokjes maakt. Hokjes om zich
veilig in te voelen. Hokjes waar ik zo graag
uit wil breken.
Tim Urban schreef in 2013 het artikel:
Why generation Y yuppies are unhappy.4
Hij introduceerde de formule: Happiness =
reality – expectations (Geluk = realiteit –
verwachtingen). Als de realiteit van iemands
leven beter is dan zijn verwachtingen zal
diegene gelukkig zijn. Maar als de verwachtingen te hoog zijn, zal diegene ongelukkig
zijn. Volgens Tim Urban zijn generatie y-ers,
de studenten van nu, ongelukkig omdat ze
onrealistische verwachtingen hebben over
het leven. Het is de eerste generatie sinds de
Tweede Wereldoorlog die het niet beter,
maar waarschijnlijk slechter gaat krijgen
dan hun ouders. Door de economische crisis
zijn ze helemaal niet zeker van een baan na
het afstuderen. Maar ze zijn opgevoed door
ouders met een veel positiever wereldbeeld.
De dromen van deze nieuwe generatie zijn
groter en onrealistischer dan de realiteit hen
kan bieden. Bovendien lijkt het door de
sociale media dat iedere jongere wel ergens
in moet uitblinken. Of op zijn minst ‘volgers’
moet hebben of genoeg ‘likes’. Want zonder
dat ben je een nobody.
In mijn ogen is deze nieuwe generatie de
stilte kwijt geraakt, of wordt er door deze
generatie minder ruimte genomen voor de

4	Verscheen in september 2013 op de Huffington
Post (online) en werd uitgewerkt door Ellen
Dorrestein in haar scriptie Ik schrijf portretten;
een onderzoek naar realistisch theater over
generatie y.

stilte. De stilte tussen de verschillende
hokjes, keuzes, opdrachten, vraagstukken.
De stilte om van het één naar het ander te
bewegen. Het lijkt alsof ‘tijd nemen’ en
‘twijfelen’ niet meer mogen bestaan in deze
wereld waar alles een prijs heeft; elke maand
dat je langer studeert, zal je moeten betalen.
Ik vraag mij af of ik als docent mee moet
bewegen of juist tegen? Moet ik iets van mijn
generatie koste wat kost in handen houden,
omdat ik het zo waardevol vind, of moet ik
loslaten? Moet ik studenten stimuleren om
niet altijd mee te gaan in de snelheid die de
wereld van ze vraagt?
Ik wil studenten opleiden om creatief om te
gaan met de veranderende wereld. Om te
knokken en door te zetten en niet meteen op
te geven als er niet onmiddellijk resultaat is.
Om te laten zien dat tijd nemen of vertragen
geen falen is. Maar hoe overtuig ik studenten
die in mijn ogen vaak snel en makkelijk
geboeid willen worden van dat wat voor mij
zo belangrijk is?
Ik zette afgelopen jaar een nieuw vak op:
playtime. Spellessen op maandagochtenden
voor jaar 2 t/m 4 met als doel het onderzoek.
Niet de opvoering, maar het opnieuw
uitzoeken van wat spel is en betekent, stond
centraal in dit vak. Alles mocht. Alles kon.
Een vrijplaats om te spelen. Zonder de druk
dat je beoordeeld wordt, want het zou niet
gaan om resultaat, vergelijking en oordeel.
Maar nog voor het vak begonnen was,
vroegen studenten zich al hardop af of ze
wel gemotiveerd zouden zijn als ze er geen
studiepunten voor zouden krijgen. Dat raakte
mij. Ik werd er zelfs kwaad van. Waar was
het vuur gebleven dat uit zichzelf brandt? De
bliksem die in slaat? Doorzettingsvermogen,
passie, noodzaak? Ik, in mijn tijd.. En ik
hoorde mezelf als een oude vrouw zuchten
dat vroeger alles beter was. Wanneer was ik
in een oude vrouw veranderd? Wanneer was
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ik gestopt met luisteren? Ik had een oordeel
over de nieuwe generatie, terwijl ik gelijkwaardigheid en wederkerigheid zou willen.
Ik bedacht me dat ik eerst zelf terug moet
naar de stilte. En ik probeer er bewuster mee
om te gaan. Letterlijk plek vrij maken voor de
stilte. Ook de stilte in dat wat ik zeg.
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Laat los
Laat vallen
Houd niet krampachtig vast aan wat
geweest is
Hoe meer je vasthoudt,
hoe minder goed je jezelf kunt dragen
…
Pak je op
Raap je bij elkaar
Veeg het zand van je af
en til jezelf boven alles uit

In de tussentijd ben ik zelf veel gaan schrijven sinds onze Maitland avond. Bart maakte
een tekening bij de tekst die ik die avond
schreef op de lange rol papier; ‘Als geluk
een dansje is’. Hij liet me zijn tekening zien.
Dat inspireerde mij tot het schrijven van een
gedicht. Dat liet ik Bart lezen. Hij tekende
weer. Ik schreef. Zo kwamen we in een soort
briefwisseling terecht, waarbij Bart tekende
en ik schreef.5
Inmiddels zijn we meer dan 60 tekeningen
en teksten verder en zijn we bezig deze
briefwisseling op de een of andere manier
op te voeren. Bart via zijn cello, ik met mijn
stem. We weten niet waar we uit gaan
komen. Het werken zelf lijkt belangrijker
dan de voorstelling die we (inmiddels)
maken. Of misschien wordt het een boek.
Of een expositie. Of een luister cd. Of...

We waren een keer gast bij een training van
‘Zin in werk’ in Vught. Bart en ik werkten
deze avond aan ons ‘project’ en hielden
een soort open repetitie. De teksten, de
tekeningen en de muziek bleken een goed
middel te zijn om met elkaar in gesprek te
gaan. De toeschouwers waren zelf in
training en met eigen vraagstukken bezig.
Ze vertelden dat ons werk daar zo goed bij
aansloot. Ze deelden hun vragen en ideeën
en aan het einde van de avond was er geen
onderscheid meer tussen ons, de uitvoerders,
en hen, de toeschouwers. Wij werden net zo
goed toeschouwers van hen.
Ruud, ik schreef je deze brief om mijn eigen
gedachten op papier te zetten. Ergens vergat
ik waarom ik dit alles aan jou schreef, omdat
ik misschien ook aan mezelf heb geschreven.
Maar in alles wat ik denk en schrijf kom ik
steeds terug bij die avond in Maitland. En bij
je opmerking dat de stilte ook in de woorden
kan zitten. Ik realiseer me dat de gedichten
die ik schreef eigenlijk een zoektocht zijn
naar de stilte. De stilte in de woorden. Ik
realiseer me dat dit pas het begin is. Dat ik
nu met collega’s en studenten kan delen wat
ik zelf gevonden heb. Dat ik met anderen
verder kan zoeken. Studenten verleiden om
met een onbekende een briefwisseling vanuit
verschillende kunstdisciplines te beginnen
bijvoorbeeld. In mijn lessen het vertellen,
het spelen, het maken en het delen belangrijk blijven maken. Of zoals Annemarie Maas
het aan mij verwoordde: de stilte toelaten
om de lichte delen boven te laten drijven en
de zware delen te laten zinken om zo de
zaken in de kern duidelijk te kunnen maken.

5	Bart verwijst hier ook naar in Vervoering in dit
Jaarboek.

…
Ik tel af
Bij nul suizen twee stenen over het water
De jouwe en de mijne
Het water rimpelt
Onze last zakt met een plons
naar de bodem
Jij zingt de opmaat van een lied
en ik heb zin om te vliegeren

Ik wil je bedanken voor de inspirerende
ontmoeting, Ruud. Het lukt me steeds
meer om de stilte, mijn stilte, tot klinken
te brengen.
Warme groet,
Anouk
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Verzamelen

Of: wat vind je
van mijn museworkmuseum?
Carolien Oostveen
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Wunderkammer of Kunstkammer
De Habsburgse Keizer Rudolph II (1552–16121) was een van de vroegste
en beroemdste verzamelaars. Hij wilde al het oude en het nieuwe weten
organiseren door zowel een fysieke collectie aan te leggen met wetenschappelijke instrumenten en natuurlijke objecten, als ook door een
kunstcollectie van mensen met veel kennis te verzamelen, zoals artsen,
astronomen, kunstenaars, ambachtslieden en alchemisten.
Het weten organiseren! Dat raakt me, aangezien we dat ook op
Musework.nl doen, ons digitale platform waarop alle ervaringen en
resultaten van de onderzoeken zichtbaar worden. Het weten, het
lerende, het reflectieve vastleggen, als een kleine print van de wereld
waarin wij onderzoek doen naar Muzische Professionalisering. Die
net zoals de Wunderkammer van Rudolph een kleine wereld is waarin
de hele grote wereld zich uitdrukt.2
1	www.ru.nl/radboudreflects/
terugblik/terugblik-2012/terugblik-per/waarom-verzamelen/
virtuele-map/verslag-waarom/
2	www.ru.nl/radboudreflects/
terugblik/terugblik-2012/terugblik-per/waarom-verzamelen/
virtuele-map/verslag-waarom/

Digitaal conservatorschap van een collectie digitale aankondigingen,
reflecties, blogs dat is eigenlijk de kern van mijn functie binnen het
lectoraat. Het beheren van Musework.nl. Ik beheer wat de onderzoekers
plaatsen, nodig ze uit tot het tonen van hun activiteiten, verzamel in
zogenaamde collecties hun blogposts, artikelen en andere documenten.
Eigenlijk is het een bijzonder museum: Het MuseworkMuseum.
Of zoals het in de museumwereld past, naast MoMa, Moa, het MuMu.
Een museum zonder tastbare objecten, maar met resultaten van ge-
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beurtenissen in foto’s, herinneringen van
ontmoetingen in reflecties, verzamelingen
van evenementen die samen een onderzoek
vormen, poëtische teksten geschreven tijdens
onderzoek op de theatervloer.
Ik zorg voor beheer en behoud van al deze
gevulde pagina’s die door de gebruikers van
dit museum worden gemaakt. Ik blijf bij deze
metafoor van het museum: ik ben daadwerkelijk de conservator van deze collectie en heb
de volgende vragen: hoe toon ik het gemaakte,
de artefacten, de filmpjes, de ervaringen, alles
in digitale vorm? Wat wordt de rondleiding
door dit verhaal? Waar komen de bezoekers
binnen? Wat mogen ze zien? Hoe stuur ik de
verzamelaars en gebruikers in het vullen van
de muren en vitrinekasten?

Mijn beste vriend3 is conservator. Hij heeft
museologie en kunstgeschiedenis gestudeerd
en weet dus alles van het beheer en behoud
van collecties uit alle tijden. Fysieke objecten
ontleedt hij op vakmanschap, op materiaal,
op tijd, op renovatiemogelijkheden. Spullen
die je in de handen kan houden, de plasticiteit
voelbaar, veelal met de handschoenen aan.
Immers, het mag niet slijten door aanraking.
Mijn collectie is niet aan te raken, je kan er
wel door geraakt worden, aangeraakt worden.
De objecten die we tonen op Musework.nl kan
je ontleden op reflectie, op ervaring, op de
mate van onthulling of vertoning: wat laat de
maker hier zien en horen? Misschien op mate
van schoonheid. Input van dat wat we zien,
komt van momenten en activiteiten van onderzoek, waar vaak wel tastbare objecten en artefacten worden ingezet.

3	Zijn reactie op dit stuk lees je aan het einde van
dit artikel.
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Herbarium
Langzaam stalt hij een grote collectie losse bladen uit op de grond.
Op elk blad een gedroogde plant, vastgeplakt met kleine streepjes
plakband. Daarnaast in een handschrift uit oude tijden te lezen wat
we zien en waar het exemplaar is gevonden en wanneer.
Een herbarium van 100 jaar oud. Gedroogde planten verzameld en
samen gebonden in een eigen collectie door de grootmoeder van Bart.
Wat kan je meer met zo’n verzameling, dan het af en toe voorzichtig
open te slaan, er naar te kijken en het weer dicht te doen.
Dit herbarium heeft, naast zijn historische waarde, een eigen plek
binnen dit lectoraat. Het wordt meegenomen naar plekken waar
mensen bij elkaar komen om vragen te stellen over onderwijs en
opleiding of eigen professionalisering. Het herbarium krijgt zijn eigen,
leerzame betekenis wanneer het in een les wordt uitgestald, wanneer
mensen in de groep die plaat kiezen waar hun oog op valt en het
vervolgens als een bron of orakel gebruiken in het vraagstuk dat zij
hebben.
Het herbarium krijgt esthetische waarde, en krijgt een nieuwe betekenis
omdat ze in een nieuwe didactische context wordt gebruikt. De eigenheid van het herbarium, gaat via de deelnemers/studenten het spel
aan met hun vraagstukken.

Waarom verzamelen?
Verzamelen, als levensnoodzaak, zoals wij
die in de prehistorie kenden, is inmiddels
wel vervallen. Desondanks blijken wij nog
steeds behoefte te hebben aan het verzamelen.
In mijn vriendenkring kan ik zo al drie mensen
aanwijzen die iets verzamelen: alle boekenweekgeschenken vanaf de allereerste versie
in de allereerste druk of alle atlassen van de
wereld, verzameld liggend in grote stapels in
een zolderkamer, inclusief kaartenbak met
aanwezige en missende versies; of oranje
vaasjes, daadwerkelijke collectorsitems die
ontworpen worden bij een bijzondere gelegenheid van het koninklijk huis. Gepresenteerd
in een speciaal langwerpig glazen vitrinekast
in de woonkamer.
Ook de musea laten de afgelopen jaren regelmatig overzichtstentoonstellingen zien van
hedendaagse verzamelaars. Zo zag ik dit jaar
in het Rijksmuseum Twente een indrukwekkende verzameling van Geert Steinmeijer.
Kunstwerken van renaissance tot nu en van
Azië tot hier. Alleen maar aankopen waar
zijn hart harder van ging kloppen. Of de
expositie Bad Thoughts (2014-2015) in het
Stedelijk Museum Amsterdam, waar een
van de belangrijkste privé-verzamelingen
van het echtpaar Sanders getoond werd.
Mensen hebben fascinaties bij het verzamelen.
Cees Leijenhorst, universitair hoofddocent
Geschiedenis van de filosofie aan de Radboud
Universiteit Nijmegen noemt vier elementen
die het verzamelen betreffen: Orde,
Correspondentie, (be-)(ver-)Wonder(-ing)
en Verbeelding.4

4	www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2012/terugblik-per/waarom-verzamelen/
virtuele-map/verslag-waarom/

Ordenen behoort tot verzamelen. Wat wordt
mijn ordening? Hoe toon of vertel ik en in
welke volgorde? Kijk naar de eerder genoemde
verzameling atlassen. De ordening ervan: in
volgorde van druk, gecombineerd met uitgever,
liggend in stapels op de grond, maakt zichtbaar hoe de verzameling zich in zichzelf
verhoudt, maar geeft ook een beeld van hoe
deze atlassen verzameling zich tot andere
gelijkwaardige verzamelingen verhoudt.
Het tweede element van verzamelen is correspondentie. Dit betekent volgens Leijenhorst
‘het ergens voor staan’. Ik zal mijn vrienden
moeten vragen waar hun verzameling oranje
vaasjes of buitenproportionele aantal atlassen
voor staan. Zou het in het laatste geval gaan
over het kunnen aanwijzen van de verbeelding
en verandering in de representatie van de
wereld? Of in het eerste geval: een grote
betrokkenheid bij het koninklijk huis of een
vurig verlangen tot de adel te behoren?
Navraag leert dat het ze om de schoonheid
van deze verzameling gaat, het totale karakter
van deze bijzondere glazen verzameling.
Wanneer ik me richt op deze eerste twee facetten en ze vertaal naar Musework.nl, dan was
afgelopen jaar een zoektocht naar de juiste
ordening, vooral omdat de bezoekers door
verschillende deuren de collectie of museum
binnen kunnen lopen. Weet je nog waar je
bent als je doorklikt? Snap je überhaupt waar
je bent, als je in de gangen verdwaald raakt
tussen de verschillende onderzoekers, evenementen, teksten en thema’s? En wat willen we
met Musework corresponderen? Musework.nl
is ontwikkeld als online publicatie van het
lectoraat. Elke praktijkonderzoeker wordt
ondersteund in het zich bekwamen in systematische reflectie op zijn/haar onderzoek
en dat digitaal te tonen op Musework.nl.
Waarnemingen, betekenisvolle opmerkingen,
vragen, aanwakkeraars, het bewust overdenken, betrekken, verbindingen leggen en
transfers maken worden getoond. We corresponderen dus onderzoekende verhalen.
En de ervaringen van de bezoekers van één
van de georganiseerde onderzoeksactiviteiten
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De grootste uitdaging ervaar ik in het feit
dat ik alle personen die een bijdrage leveren
aan mijn verzameling moet verenigen en
enthousiasmeren om mee te doen. Ik ben
niet diegene die vol hartstocht en eigen
energie er voor zorgt dat alle suikerzakjes
gevonden, geordend en gepresenteerd worden.
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Ik word gewezen op twee kunstenaars,
Miranda July and Harrell Fletcher, die ook
gezamenlijk een verzameling bijhouden op
de website Learning to Love You More.5 Ook hier
zijn niet-web presentaties en activiteiten de
aanleiding voor de digitale verzameling.
July en Fletcher tonen 60 opdrachten op hun
website, waar iedereen aan mee kan doen.
Elke opdracht kent simpele en specifieke
instructies om mee te doen. Daarna dient de
deelnemer een vereist verslag in video, foto
of tekst terug te sturen naar de website.
Het resultaat is een steeds veranderende
serie van tentoonstellingen afkomstig uit
de hele wereld. Van 2002 tot het einde van
de opdracht in 2009 hebben 8000 mensen
meegedaan aan dit project. In 2010 werd de
website aangeschaft door het San Francisco
Museum of Modern Art.
Een prachtig voorbeeld hoe je als kunstenaar
anderen kan inzetten om een bijdrage te
leveren aan jouw ‘steeds veranderende’
verzameling of museum.

5 www.learningtoloveyoumore.com

Zet maar op Musework.nl!
Terwijl 24 docenten en trainers zich verdiepen
in het onderzoek over de docent als maker,
over ‘wat is performatief onderzoek?’, over
muzische manieren van team- en organisatie
ontwikkeling, over nieuwe manieren van
gespreksvoering, probeer ik hen te activeren
en enthousiasmeren tot het plaatsen van hun
onderzoeksactiviteiten, hun georganiseerde
kenniskringen en de feedback die zij daarop
hebben gekregen, hun uitprobeersels in hun
lessen en trainingen op Musework.nl
...en dat duurt…
...of er komt niets…
…of ik krijg een verlate foto met een tekstje…
Nu klinkt het wat chagrijnig of ontmoedigd
misschien, maar dat ben ik niet. Met frisse
moed ondersteun en stimuleer ik elke onderzoeker iets op Musework.nl te zetten, door alle
digitale vrees heen. Deze angst is: ik snap niet
hoe het werkt, het programma doet niet wat ik
wil, ik krijg de foto’s er niet op, ik wil graag een
filmpje invoegen, maar hoe doe ik dat?, mijn
tekst wordt niet zichtbaar. En ga zo maar door.
Herkenbare en gebruikelijke vragen die ook ik
ken bij het je (liever niet) eigen maken van een
nieuw softwareprogramma.
Hoe makkelijk is het dan te zeggen: stuur het
maar naar mij, dan zet ik het er op. Ik probeer
te voorkomen dat men moedeloos wordt van
het vastleggen van het onderzoek. Het moet
juist een helpende hand zijn in het verzamelen
en zichtbaar maken van resultaten, zodat het
makkelijker is om de rode draad te vinden en
zich te verantwoorden naar de opdrachtgever
toe.
Tot ik een tweede vrees ontdekte: ‘plaatsingsvrees’ oftewel bang voor het openbaar maken,
voor het delen.
Muzisch Professionaliseren bevat vier werkwoorden, afkomstig van de activiteiten die de
muzen met elkaar deden: vertellen, spelen,
maken en delen. Zij bezongen de daden van
de goden, kozen de onderwerpen waarover
zij wilden vertellen, maakten samen en
deelden dit dus aan de wereld. Met dit delen
ontstond als het ware de reflectie. Zo is
Musework.nl ingericht: een groep muzen
– de onderzoekers – spelen, maken en vertellen op muzische wijze om hun onderwijs of

professionalisering op een nieuwe manier te
kleuren.
Binnen de context van een les en training,
of binnen specifieke zelf georganiseerde
activiteiten is het delen nog te doen. Maar
zodra het de kring dreigt te verlaten en het
verhaal een groter en maatschappelijker
veld bereikt, stokt het.
Want is het wel goed genoeg? Het is toch nog
niet af, kan het dan al wel…? Wie leest het?
Het roept dus belemmerende normen en
vragen op. En bij mij rijst de vraag: hoe verlaag ik deze plaatsingsdrempel? Ik weet dat
er schriften vol geschreven worden aan gedachtes en reflecties tijdens het onderzoek.
Wat kan je fout doen aan het plaatsen ervan?
Is het angst voor zichtbaarheid?

Bart schrijft in zijn boek6 op p. 226 als hij
schrijft over Urban Dance: elke individuele
move is een stap in de cirkel. De persoon die
hem zet, maakt zich los uit de groep en laat
zich zien. Daar is hij op aanspreekbaar.
Het zetten van die stap. Het behoort tot het
muzische, het muzisch professionaliseren.
Uitnodigen tot het doen van die stap, dat je
anders aan de zijlijn blijft staan, dat je eigenlijk niet meedoet, de toeschouwer blijft van
je eigen onderzoek. Door het te delen op de
manier waarop jij wil, waarbij de enige voorwaarde is dat het digitaal is en daardoor onderdeel wordt van de verzameling, van het
MuseworkMuseum.
Daarbij zal ik komend jaar er voor zorgen
dat de routes helder zijn op Musework.nl,
net zoals bij July&Fletcher, dat makkelijker
vind- en leesbaar is welke bijdragen er zijn
toegevoegd, aan welke thema’s en opdrachten
zijn gewerkt.
Ik heet je meer dan welkom.

6	Rosmalen, Bart van (2016). Muzische
Professionalisering. Utrecht: Uitgeverij IJzer.
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Lieve Carolien,
Bij het lezen van je artikel spookt er van alles door mijn hoofd. Wat blijft is
de vraag: ‘hoe fascinerend is het verzamelingen te verzamelen?’ Een vraag
die aansluit bij mijn recente ervaring toen ik na zeven jaar mijn functie als
conservator verruilde voor een andere en ik in de naïeve veronderstelling
was met name de objecten in de verzamelingen te gaan missen. Wat ik
miste waren de mensen die dagelijks bezig waren met de collectie en er
betekenis aan gaven door ze te ordenen, op een andere manier te presenteren, te verzamelen en te ontzamelen. In de rij bij de supermarkt moest
ik denken aan het verzamelen van voetbal- of Dinoplaatjes en zag de lege
plekken in mijn albumpjes voor me, omdat mijn moeder weigerde nog een
keer boodschappen te gaan doen om de hiaten op te vullen. Zelf was ik
niet doortastend genoeg de ontbrekende afbeeldingen van mijn vriendjes afhandig te maken. Ik zie mezelf ook bladerend door veilingcatalogi op
zoek naar iets moois. Wat heb ik allemaal niet af laten hameren omdat ik
te gierig ben om de ‘hoofdprijs’ te betalen. Het resultaat is wat ik thuis om
me heen heb vergaard. Is dat het dan? Hoe zou de Atlassen man dat doen
en waarom loopt er iemand warm om weer naar Leerdam af te reizen om
een nieuw Oranje vaasje te bemachtigen? En als je dat dan weet? Wat doet
dan dan met jou? Ga je dan toch nog een keer naar de supermarkt? Ga ik
dan atlassen meer waarderen dan ik nu doe en maak ik nieuwe vrienden in
de rij Oranje klanten?
Je beste vriend

Professionals,
leiderschap en
organisaties
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Marjorieke Glaudemans

Muze,

work in progress
Vraag:

Bart en ik zouden ons kunnen voorstellen dat jij een uitdiepend
artikel zou willen/kunnen schrijven over het muzisch versterken
van Tegenkracht. En dan misschien vanuit de lijn van jouw eigen
boek1: Is er nog wel ruimte in de gevestigde orde voor tegenkracht?
En we dachten daarbij ook over het precaire van het muzische.
uit: mail van Hanke Drop, februari 2016
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Antwoord:

Via het mij zo dierbare thema *(in)corporeren2 zal ik iets proberen te
zeggen over het altijd terugkerende spanningsveld wanneer het gaat
over het 'inbrengen van iets anders, iets vreemds, in een gevestigde
orde'. Zoals het muzische in het organisatorische. Dat spanningsveld
dat zo ervaarbaar was in de bevragingen tijdens Barts promotie;
wat draagt het muzische nu eigenlijk bij aan de professionele, georganiseerde wereld?, wat genereert het?, hoe beklijft het?, wat is het
resultaat?; In zekere zin ‘onmogelijke’ vragen. Vragen die volledig zijn
ingebed in het functionele denken, in een rationele doelmiddelmentaliteit3; in het ‘niet-muzische'. Het precaire van het ‘het muzische’
ligt daar waar ze op het punt staat geïnstrumentaliseerd te worden,
waardoor ze een ander doel krijgt dan de vrijplaats die ze in wezen
vertegenwoordigt. De muzen4 zijn godinnen van kunst en wetenschap en staan symbool voor inspiratie, begeestering en enthos:
goddelijke geraaktheid. Met enthos komt het denken over enthousiasme van Cornelis Verhoeven (1966) in zicht. Het denken wat mijns
inziens direct raakt, samenvalt eigenlijk, met wat Martha Nussbaum
The knowledge of the heart5 noemt. De *‘kennis van het hart’ als
kracht, niet per se als tegenkracht maar als parallelle kracht aan
de rationele doelmiddel-mentaliteit, maar ook als parallelle kracht
aan de kunstdisciplines pur sang. Vervolgens zal ik proberen licht te
werpen op hoe *‘gevestigde orde’ en ‘het muzische’ zich met elkaar
verhouden. Omdat ik zelf geen idee heb hoe die verhouding is, en ik
dit al schrijvende zal aftasten zal ik een essay6 schrijven en geen
artikel.
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*(In)corporeren
Mei 2014 – in de werkkamer van een van
mijn dierbare leraren. Een paar jaar geleden
zijn de boekenkasten die alle muren van de
kamer beslaan opnieuw ingericht. Ze staan
niet meer overvol. Er is ruimte tussen de
boeken. Soms zijn ze gestapeld, soms staan
ze ruggelings naast elkaar. Hier en daar zijn
ze met de cover naar voren gedraaid, tentoongesteld.
Het gesprek over de definitieve versie van
mijn boek is stil gevallen: 'niets meer toevoegen.' In de gevallen stilte glijden mijn
ogen langs de boeken. Een opmerking van
een vriendin komt in me op, juist voordat ze
haar proefschrift voltooide: dat ze de boeken
in haar werkkamer zag en dacht “pff, zijn
|die allemaal met zo'n krachtinspanning tot
stand gekomen?”
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De van oorsprong Joegoslavische filosoof
Slavoj Zizek stelt dat je altijd “in het systeem
bent”, net zoals de Franse filosoof Derrida
zegt Il n’y a pas de hors-texte. In absolute
zin is hier niets tegenin te brengen. Maar
hoe ziet dit er uit in relatieve zin? Vanuit
ervaringsperspectief, als we midden in het
leven staan, ons in een situatie verliezen. En
dus ook een groter perspectief kwijtraken en
daarmee mogelijk het zicht op de gevolgen
van ons handelen.
Toen ik vijftien jaar geleden een vrijplaats
organiseerde waar kunstenaars en managers
voor 10 weken met elkaar in dialoog gingen
om elkaars werelden te leren kennen had ik
een gesprek met Philip Idenburg. Hij vroeg:
“maar mevrouw Glaudemans, managers zijn
altijd op zoek naar de graal. Hoe voorkomt
u dat u en uw kunstenaars voor dat karretje
gespannen worden?” De kwestie (in)corporeren was in mijn geestesoog geboren.
Ik zag het ineens. Niet dat managers slechte
mensen zijn die kunstenaars willen leegzuigen en gebruiken en/of vice versa. Nee,
het gebeurt veelal onbewust. De vraag “wat
kan ik hier voor mezelf uithalen?” vergezelt
ons in alles wat we ondernemen. Met andere
woorden, wij allemaal proberen anderen voor
ons karretje te spannen, al is het maar om
het complexe van alles te kunnen bevatten,
of om een plaats te vinden in de wereld.

Mijn leraar pakt het boek dat een plank
voor zich alleen heeft en legt het voor me
op tafel:
Letter of resignation van Cy Twombly.
Hij bladert gestaag, pagina voor pagina,
leidt me door de tentoonstelling. Ik kijk,
wonderlijke schriftuur. Het is dat de stilte
al gevallen was en dat stilte niet verder
kan vallen. Het bladeren brengt het overweldigende gevoel in herinnering toen ik
net van de kunstacademie kwam en mijn
'werkend leven' begon. Waar moet ik in
hemelsnaam beginnen? Waarom organiseren
we de wereld zoals we dat doen? Hoe is het
Terug naar de vraag, onderliggend aan dit
om in die wereld te leven? Kunstenaars
essay: Bart en ik zouden ons kunnen voornemen ontslag zonder de wereld te verlaten. stellen dat jij een uitdiepend artikel zou
willen/kunnen schrijven over het muzisch
versterken van Tegenkracht. En dan misschien
vanuit de lijn van jouw eigen boek: is er nog
wel ruimte in de gevestigde orde voor tegenkracht?
De titel van mijn boek is Is er ruimte in de
gevestigde orde? In deze formulering is er
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Boek Letter of Resignation, Cy Twombly. Uitgegeven door Schirmer/Mosel 1991, editor Heiner Bastian.

het altijd onder de oppervlakte van onze
professionele performance aanwezig is. En
de behoefte om ons er vanuit professioneel
oogpunt in te verdiepen, er connectie mee te
maken, is groot, getuige de interesse in
mindfulness, intuïtief weten, creativiteit,
kunst, levenskunst.
'nog wel' aan de oorspronkelijke vraag
toegevoegd, vermoedelijk om het woord
Tegenkracht kracht bij te zetten. Je kunt de
vraag als een pleonasme lezen. Maar dat is
het in wezen niet. Met het toevoegen van
“nog wel” wordt de open vraag die ik stel
Is er ruimte in de gevestigde orde? gericht.
Ingevuld dat er eigenlijk geen ruimte is.
Zodat het concept Tegenkracht plaats krijgt.
Wat ik hier zichtbaar wil maken is hoe snel
incorporeren plaats vindt. Nog voordat je
het doorhebt. De open vraag wordt gesloten.
Het getuigt precies van het precaire van het
muzische: de broosheid van iets in haar
weerloze waarde laten.
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De queeste (in)corporeren kunnen we niet
'weg organiseren' en ook niet wegwimpelen.
Want we zijn zelf degenen die dit doorlopend
met elkaar doen. Meestal zonder voorbedachte rade, in ieder geval hier, dat weet ik
zeker. Om onze 'individuele gevestigde orde'
uiteen te zetten, onszelf pied à terre in de
wereld te geven, betekenis. Om het begrijpen
van onszelf in de wereld niet te laten verstoren. Het is daarmee een individuele
queeste. Die vraagt om onderscheidend
gewaarzijn.
Mijn leraar zou zichzelf nooit als mijn leraar
omschrijven. Vermoedelijk zou het hem
ernstig doen terugdeinzen. Eigenlijk lijf ik
hem dus in als mijn leraar. Je reinste incorporatie!
Het was niet zijn bedoeling mij de schellen
van mijn ogen te doen vallen. Nee, hij deelde
simpelweg een kunstwerk met me, omdat
we de liefde voor kunst delen. Omdat daar
ruimte voor was in de stilte, die ingevallen
was nadat we hadden voldaan aan wat het
doel van de ontmoeting was. Het werk van
Twombly werd niet ingezet om me een ander
inzicht te doen krijgen dan wat het werk zelf
vertegenwoordigt. Het bladeren door de

documentatie van het kunstwerk Letter of
resignation van Cy twombly was nergens op
gericht. Het gebeurde gewoon. Dit onbewaakte ogenblik, waarin kunst in het midden
lag, zonder voorbedachte rade, zonder nut,
bood een vrijplaats. Niet te verwarren met
fungeerde 'als vrijplaats'. Want dan is het
geen vrijplaats, maar een werkplaats. Een
workshop, waarin de één de ander iets wil
leren wat die één weet, en de ander mogelijk
(nog) niet.
Of er een vrijplaats ontstaat, een open
ruimte in het bepaalde, kun je niet van
tevoren in scène zetten, 'stagen' of beloven
en is dus niet aan de kunst of de maker van
de kunst, maar vindt mogelijk plaats in the
eye of the beholder. 'Open ruimte' ontstaat
binnenshoofds en is in die zin privé.
Wel fijn om te beseffen dat kunst en kunstenaars geen moraalridders hoeven te zijn om
van onnavolgbare waarde te zijn.

*De kennis van het hart
Dat het bladeren door Letter of Resignation
mij zo raakte was niet vooropgezet. Waardoor er ruimte ontstond. Ruimte waarin
wat Martha Nussbaum noemt knowledge
of the heart7 kon emergeren. Knowledge of
the heart is onverklaarbaar. Knowledge of
the heart is broos, vergeleken met het
functionele weten, dat veelal via argumenteren gaat. Waar helemaal niets mis mee is.
Want functioneel weten activeert een
specifiek en heel bruikbaar gebied in ons zijn.
We komen erdoor in actie, ondernemen iets,
geven de wereld vorm. Knowledge of the
heart betreft gewoonweg een ander gebied.
Een gebied waarin we in decennialang
trainen van onze geest in functioneel richten
minder sensitief lijken te zijn geworden.
Lijken, want we voelen aan ons water dat

*'Gevestigde orde' en 'het muzische'
Juni 2015 | E. komt me tegemoet lopen. Over
de lange learning lane die ik 15 jaar tevoren,
toen de Baak het landgoed net had aangekocht, zo goed leerde kennen. We hebben
een ontmoeting met de onderzoeksgroep
Expressief Belichamen. Ik ben benieuwd,
naar de ontmoeting, en naar het landhuis
dat toen we het in 2001 aantroffen in zo'n
vervallen staat was. Met de toendertijdse
projectgroep 'projecteerden' we er vanalles
op. Eindeloze mogelijkheden. Nu 15 jaar later
waren de plannen gerealiseerd. We waren
ingeroosterd in Kamer Mevrouw.
Zeven mensen in een kring. Geen tafel in het
midden. Lege vloer. Voeten zonder schoenen.
Ruimte. We waren gevraagd om een citaat8
mee te noemen, om het gesprek te openen.
Ik nam het citaat over enthousiasme van
Cornelis Verhoeven dat me vergezelt sinds
ik de eerste schreden zette op het pad van
onderzoeken hoe kunst zich verhoudt met
hoe we de samenleving organiseren: Boven
een bepaalde graad van slimheid en beneden
een bepaalde graad van argeloosheid kan
het gebeuren dat de mens alles wat naar
enthousiasme en extase zweemt uit zijn
leven wegbrandt en weg-verklaart en dat hij
reddeloos wordt overgeleverd aan zijn saaie
eigenmachtigheid. De kwetsbaarheid van het
enthousiasme is de kwetsbaarheid van de
hele mens.9

In juli 2000, een jaar voor zijn overlijden, was
Verhoeven bereid om Inventies, de eerder
genoemde vrijplaats voor de ontmoeting
voor kunstenaars en managers te openen,
door in conversatie te gaan met de genodigden. Verhoeven was daar werkelijk
fabuleus. Hij confronteerde ons allemaal met
onze productiedrift, zowel de kunstenaars
als de managers met: “Het lijkt wel of jullie
het me kwalijk nemen dat ik de tijd neem om
stil te staan om ergens over na te denken”.
Met deze opmerking spiegelde hij de tendens
in beide werelden, zowel de kunstwereld als
de wereld van management en organisatie,
om in doelen en middelen te denken.
In Kamer Mevrouw lazen we elkaar de citaten
voor, we luisterden, de uitwisseling was
zacht, open, en had een grote kwetsbaarheid
in zich. Aftastend, stilstaand, onderzoekend
en vooral loslatend 'dat het ergens toe zou
moeten leiden’. Er werd gespeeld met
betekenissen, gevoelens, er werd vakmanschap ingebracht, visie, geëxperimenteerd,
geluisterd. Het was een vrijplaats waarin
zeven mensen zolang de bijeenkomst duurde
net iets langzamer door de tijd leken te
bewegen, met de intentie zich te laten
verwonderen. Speelzin.
Doch, heel even op het einde was er ongemak. “Wat zitten we hier nu eigenlijk te
doen, terwijl er zoveel problemen zijn in de
wereld die oplossing behoeven?? De urenlange overgave aan het ‘niet weten waartoe’
maakte voor een kort moment plaats voor
een rationele doelmiddelmentaliteit vanuit
een bijna schuldbewuste houding, alsof
er verantwoording zou moeten worden
afgelegd. Het was een belangrijk moment,
voor de verhouding van ‘het muzische’
met de menselijke drang om ‘orde te vestigen‘. Ertoe te doen. Het antwoord werd
niet gegeven. Misschien in de ondertoon
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aangeraakt, in de geest van Lucebert:
Alles van waarde is weerloos. Dat weerloze
belichamen is in zekere zin ondraaglijk voor
een doelmatig ingestelde geest.
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Aan het einde bleven we met drie mensen
over. Twee vrouwen en een man. We waren
vervuld van inspiratie, bijna zo dat we de
inspiratie niet konden bevatten. Glimmende
ogen. Aan de muur van Kamer Mevrouw hing
een kunstwerk. Bestaande uit een ontmanteld matras en drie jurken gemaakt van
gebruikte dekens. Voordat we het wisten
hadden we alle drie een van de jurken aan.
Het was niet alleen maar balorig. Het was
een experiment in belichamen. In ‘in inspiratie zijn’. Met de jurken aan liepen we naar
buiten, het immense balkon op. Ineens liep
de man als zijnde de heer des huizes, borst
vooruit. De twee vrouwen zochten hoe tevens
waardigheid te belichamen, gaven acte de
présence. We waren voor een moment in alle
tijden. Het buitenhuis dat ik 15 jaar daarvoor
had aangetroffen in vervallen staat, gaf
gelegenheid voor een ervaring, een indrukwekkende ervaring, een cataleptische10.
Een ervaring van wat er zich opent als
‘het doel’ losgelaten wordt en je je met
het moment verhoudt en ‘gewoon iets doet’
en daarmee bent.
Het lukte voor even om taal te vinden voor
expressief belichamen. Door stil te staan
en te laten evoceren wat zich aandiende.
En daarin op elkaar in te spelen, af te
stemmen. Wonderlijk genoeg besefte ik dat
dit misschien precies ‘het denken’ was waar
Cornelis Verhoeven aan had geraakt in
eerder genoemde conversatie.
Als ik vanuit de vraag Een uitdiepend artikel
te schrijven over het muzisch versterken van
Tegenkracht kijk naar wat er in Kamer
Mevrouw gebeurde, in de reservetijd, buiten

van je weet ‘dat het klopt’. Die je voelt in
je wezen, doordat je kippenvel krijgt of dat
er een rilling door je lichaam gaat. Dat is
de uiting van de kennis van het hart. De
cataleptische ervaring die Nussbaum zo
scherp weet te raken.13 Omdat het van
binnenuit komt en niet als vorm van
buitenaf wordt ingebracht. Dus niet via
‘muzische werkvormen’ maar via ‘het
muzische’. Vormelozer. Via geraakt worden.
Het is een houding en een verhouding met
wat er gebeurt.

de orde die tevoren was bedacht, en dat in
die orde werd gezocht naar ruimte buiten
de orde, wordt me duidelijk wat Derrida
mogelijk bedoelt met il n’y a pas de horstexte. Alles gebeurt ‘in de ruimte’. Als iets
buiten de orde valt, ontstaat dat ‘in’ het
acteren, ‘in’ het optreden ‘in’ die orde. Op
het moment dat dat optreden bijval vindt is
er ruimte in de gevestigde orde. De bijval die
ontstaat als het individuele optreden raakt
aan wat voor de aanwezigen herkenbaar is
en zij zich daar ook in gaan begeven, ook al
is het mogelijk een vreemd gebied; want
de inspiratie is immers een transport, een
vervoering, zij brengt de geïnspireerde naar
een plaats waar hij tevoren niet was.11
Het is wat Cornelis Verhoeven niet alleen
door zijn schrijven inbrengt, maar ook door
zijn optreden aan ons voorlegde. Zijn visie,
dat ons denken niet aflatend een neusbreedte voor is. Hiermee wordt helder dat
het niet gaat om tegenkracht. Het gaat niet
om ergens tegen. Het gaat om ergens voor.
Ergens in voor gaan. Tegenkracht is een
verwarrend woord. Omdat het lijkt te gaan
over iets pareren wat mogelijk niet goed zou
zijn. Om iets te ‘weerleggen’. Dan gaat het
moraliseren. Wil het iets bewijzen. Vraagt
het eigenlijk aan de gevestigde orde of het
ruimte in mag nemen. Ergens in voorgaan
opent een 'ander gebied', een naast gebied,
parallel. Zodat alles er kan zijn. Niet eendimensionaal.12 Maar multi-dimensionaal.
Zodat het almaar rijker wordt. Voor mij
schuilt daar de waarde en de wisselwerking
van ‘het muzische’ en ‘de (gevestigde)
orde’ in.
De kennis van het hart uit zich niet per
se groots en meeslepend. Maar werkt
ontwapenend op het mogelijke verstarde
van 'gevestigde orde'. Opent een ervaring,
die geen directe woorden heeft maar waar-

In het tweede jaar van de kunstacademie
had ik een inzicht tijdens het naarstig
werken aan een groot doek, dat een ‘goed’
schilderij moest worden. Terzijde aan mijn
schildersezel lagen een stapeltje tekenvellen
en een potloodje. Soms krabbelde ik wat op
de velletjes, gedachteloos, als een afleiding
van de focus die ik had op Het Schilderij
in wording. Aan het einde van de dag viel
mijn oog op wat ik op die velletjes had

noten

opgetekend. Eigenlijk was dat van grotere
schoonheid dan wat er gedurende de hele
dag aan noeste arbeid op het schilderdoek
had plaats gevonden. Er overviel me het
wonderlijke gevoel dat ik niet wist of ik
moest lachen of huilen. Want terwijl ik naar
de oogst van de dag keek, die in gedachteloosheid was ontstaan, wist ik meteen dat
dit niet te bevatten was. Terwijl ik het zo
graag zou willen bevatten. Er grip op wilde
hebben. En ik wist dat als ik me zou richten
op de velletjes die terzijde lagen, het me
onmiddellijk zou ontglippen.			
De ‘kennis van het hart’ opent de Muze in
iedereen.14
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4	Muzen volgens wikipedia; de negen

houden’ waar het gaat overheersen,
domineren, woekeren.

5	Hier baseer ik me met name op het

	Een belangrijk moment is dat ze

7	Zie voor Nussbaums knowledge
of the heart noot 5

musework.nl/nl/page/476/citaatgesprek
9	Uit: Een filosofie van het enthou-

Waar het wortels van gevangenschap
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de emotionele ‘respons’ te laten
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14		Vergelijk met de uitspraak van
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Ik speel –
ik word
gespeeld
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“When it is working, you completely go into another place,
you’re tapping into things that are totally universal, completely
beyond your ego and your own self. That’s what is all about.”
-Keith Haring

Op het podium met elkaar: muzikanten, dansers, schrijvers en beeldhouwers en
schilders. De afspraak is te spelen, ieder op zijn manier, geïmproviseerd. En dan
gebeurt het. We raken in vervoering. Je kan het niet precies uitleggen maar alles
klopt gewoon. Het hoorde precies op dat éne moment zó te gebeuren. Als een
moment van waarachtigheid. Er is een ongekende precisie en nauwkeurigheid
in de afstemming tussen de spelers, het gezamenlijke kunstwerk en het publiek.
Als je het vooraf zou bespreken, uittekenen of plannen zou het niet met dezelfde
mate van detail en diepgang lukken. Je komt met elkaar in een ander ‘veld’ als
een gedeelde nieuwe plek van ervaren waarin alle ‘spelers’ een plek krijgen en als
het ware ‘weten’ wat hen te doen staat. Weten wat de volgende beweging is, welke
noot geraakt moet worden, welke lijn op het doek moet komen, welk woord het
wit van het papier moet doorbreken. We spelen niet… maar worden gespeeld.
Maar wat gebeurt er nu precies in dat moment dat we plotseling worden meegevoerd door het spel? Wat betekent het als we zeggen dat het klopt? Wat is dat
‘weten’ eigenlijk?

Een praktijkonderzoek
Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn we een praktijkonderzoek gestart in een samenwerking tussen de Baak en de Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht (HKU). In drie onderzoeksessies brachten we
kunstenaars, (externe) onderzoekers en trainers bij elkaar met allemaal
hun eigen expertise en kunstvorm. We voelden een diep verlangen
om deze momenten van in vervoering raken beter te begrijpen. Ook
dachten we dat inzicht in deze vraag ons zou helpen om dit beter in
onze werkpraktijken1 te kunnen inzetten. In dit artikel doen we verslag
van de uitgangspunten, de vragen en de resultaten van dit onderzoek.
We wilden middels experimenten meer inzicht krijgen in die verschuiving van actief iets construeren of maken, naar de sensatie dat iets
anders het overneemt waarin we ‘intappen’ op iets universeels zoals
Haring het formuleert in de openingsquote van dit artikel. Dit leidde
tot de volgende onderzoeksvragen:
1.	Wat gebeurt er in het moment van de verschuiving van ‘ik speel’
naar ‘ik word gespeeld’?
2.	Wat zorgt ervoor dat die verschuiving plaatsvindt?
3. Welke condities zijn er om de verschuiving mogelijk te maken?
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Vanaf de start leefde de veronderstelling dat een systemisch fenomenologische manier van kijken ons meer inzicht zou kunnen geven.
Deze manier van kijken nodigt namelijk uit om uit te zoomen naar
het grotere geheel, te zoeken naar dat eerder genoemde universele
en tegelijkertijd dicht bij de ervaring te blijven.
Fenomenologie komt van het Oudgriekse woord phainómenon
‘zichtbaar’, ‘verschijning’; en lógos ‘rede’, ‘leer’. Het is een manier
van waarnemen die uitgaat van de directe en intuïtieve ervaring
van fenomenen (ofwel verschijnselen), en die hieruit de essentiële
eigenschappen van ervaringen en de essentie van wat men ervaart
probeert af te leiden.
Dit sloot aan bij ons verlangen om in dit onderzoek te zoeken naar
antwoorden en inzichten, niet door veel boeken te lezen, maar door
het te doen: al spelend onderzoeken én meteen de vloer op in een voorstelling, waarover later meer.2 Dit deden we overigens niet met de illusie er alles over te kunnen, moeten en willen begrijpen. Sterker nog:
de vraag is of het willen begrijpen bijdraagt aan de ontwikkeling van
onze werkpraktijk. De poging is veel meer om het te ervaren, het mee
te maken.
Toch voelen we ook een meerwaarde om er woorden aan te geven.
Al was het om ook anderen aan te zetten/uit te nodigen in deze
ervaring te stappen. We realiseren ons dat we op zijn best een om-

1	Onze werkpraktijken zijn divers: het maken

2	We doen dit spelen performatief. Dat wil

van kunst, het doceren van kunstonderwijs

zeggen dat we spelen terwijl er anderen

tot en met het toepassen van kunst-

bij zijn: andere spelers en toeschouwers.

zinnige vormen in het trainen en coachen

Wat we maken is een performance.

van mensen, teams en organisaties.

schrijving kunnen geven, we schrijven eromheen, de precieze ervaring
bedient zich namelijk niet van taal, maar is gelegen in een beweging,
een trilling van een stemband, een klank van een muziekinstrument,
een lijn blauwe verf op het doek en de verbeelding die wordt geopend
in een gedicht.

De poort naar het universele?
Hoe komen we bij dat universele waar Haring het over heeft? In het
artikel Kunst en het wetende veld (2014) verwijzen Annemijn Birnie
en Mirjam Dirkx naar een kunstwerk van de Sloveense kunstenaar
Hudácek. Een sculptuur over ongeboren kinderen en de spijt van
vrouwen over abortus. Een indrukwekkend kunstwerk dat niet de
pijn uitdrukt van één vrouw, maar van alle vrouwen die abortus
pleegden en tegelijkertijd raakt het iedereen in zijn of haar gevoelens
van spijt, rouw en verdriet. Kunst dus als toegangspoort tot diepere
universele menselijke gevoelens en waarden. Ons eerste experiment
is bedoeld om met dit principe te werken en te kijken welke inzichten
en vragen dit oproept.
Wij zijn in het Maitland theater, op het podium. Annemiek
(beeldend kunstenaar) plaatst een schilderij op de ezel. Het is
een groot schilderij van een vrouw met een grote kanten kraag
zoals in de 17de eeuw gedragen werd. De vrouw kijkt je aan. We
besluiten allemaal op onze eigen manier te reageren op het
schilderij. Er wordt gedanst, cello gespeeld, papier geknipt en
geschuurd? en geschreven. Annemiek geeft in een weerklank
op dit samenspel, woorden. Na een minuut of 10 is het spel afgelopen. Het is stil. We kijken elkaar aan, een glimlach. Annemiek
doorbreekt de stilte met haar verbazing over hoe alles klopte.
Dit alles was waar het schilderij over gaat. Het representeerde
niet alleen de diepere ‘boodschap’ in het schilderij maar het
voegde ook iets toe. Het werd verder gebracht of verdiept,
zo je wilt. We komen te spreken over de bron. Ging dit over
betekenisgeving aan het schilderij zoals we zo vaak doen met
schilderijen of kunstwerken? Of is het feit dat alles klopte een
bewijs dat we allemaal waren afgestemd op een diepere bron
die door het schilderij heen kwam? Was dat ook de intentie van
Annemiek toen ze het kunstwerk maakte? Carolien brengt in ook
een beetje opstandig te worden: “Ik ben het toch die creëert als
ik kunst maak? Ik wil niet altijd een doorgeefluik zijn van iets
groters.” Annemiek geeft aan in haar kunst altijd een doorgeefluik te zijn. Wie creëert eigenlijk? Bart geeft aan al lange tijd
niet Bart meer te zijn tijdens het spelen. Als kunstenaar word
je in dienst genomen van iets.
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Dat een kunstwerk3 een toegangspoort kan zijn naar diepere thema’s is
natuurlijk niet nieuw. Kunst vertelt altijd een verhaal, roept iets op en
poogt iets teweeg te brengen bij de aan- of toeschouwer. Onze belangstelling gaat nu uit naar de diep gedeelde ervaring – dat het klopt4 –
wat tevens wordt ervaren als een weten: het klopt niet alleen, maar we
‘weten’ dat ook allemaal, zonder vraagtekens. Begrip over wat dit weten
is, is van belang om een beter begrip te krijgen over de ervaring van
– het klopt gewoon –. Om deze reden pakken we dit weten hier eerst
even verder uit.
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Carolien zegt: “ik ben het toch die creëert als ik kunst maak”. Annemiek
geeft aan altijd een doorgeefluik te zijn van iets groters. Hierin worden
twee vormen van het komen tot diepere betekenis duidelijk in het
maken van kunst of spelen: het actief creëren met de oorsprong in
jezelf, of het iets laten creëren met de oorsprong in iets wat zichtbaar
gemaakt wil worden: de kunstenaar als doorgeefluik. Twee vormen van
weten: je maakt het versus het wil gemaakt worden, je speelt versus je
wordt gespeeld, je danst versus je wordt gedanst. De overeenkomst is
dat we in beide vormen tot diepere betekenis kunnen komen over
achterliggende thema’s die in het spel naar voren komen. Twee routes
van het komen tot diepere afstemming en kennis over het universele.
In Het succes van organisatie opstellingen (2011) beschrijft Gunthard
Weber twee benaderingen van weten: systemisch-constructivistisch
en systemisch-fenomenologisch. De eerste gaat over het gezamenlijke
proces van betekenisgeven en de dialoog over de overeenkomsten en
verschillen: iedereen construeert zijn eigen werkelijkheid over het
grotere geheel, maar dit zijn tegelijkertijd geen willekeurige constructies. Ze zijn ingebed in het leven omdat ze toepasselijk zijn en viabel
met de handelingen die eruit voort komen. In ons geval de performatieve handeling in ons samenspel. Dit komt overeen met: ik speel,
ik maak, ik dans.
De tweede gaat ervanuit dat er een toegang is tot: “…het Zijn achter
het Zichtbare, dat er wetmatigheden en ordeningen bestaan die (…)
als natuurwetten zijn, dus die gevonden maar niet uitgevonden
kunnen worden en waar men (…) maar beter mee instemt en ze volgt.”
Deze blik gaat ervanuit dat er zoiets is als een diepere gezamenlijke
bron waarop we ons kunnen afstemmen. Die bron is er als een natuurwet: het is er al en je kan je hierop afstemmen. Hier passen: ik word
gespeeld, ik word gemaakt en ik word gedanst. Weber benadrukt hoe
de twee vormen elkaar versterken en aanvullen.

3	Ook het gezamenlijke spelen als performance bezien we overigens als kunstwerk.

4	Dit komt terug in de quote van Haring:
“When it is working…”

Wat ontdekten we over deze twee vormen van weten in ons experiment? Het eerste dat we ontdekten was überhaupt de (h)erkenning van
dat ‘het klopt’. In ons spel ‘wisten’ we gezamenlijk waar het schilderij
over ging. Zonder uitgebreide gesprekken over individuele interpretaties. Ook onthulde Annemiek pas achteraf de titel van het schilderij:
Intensity of need. Weer een kippenvelmoment! Dit is precies wat we
hadden gevoeld in ons spel! Het had iets weg van het spelletje: raad
een getal onder de 100, je schrijft het getal op een papiertje, de ander
mag raden en raadt vervolgens het exacte getal in één keer. Toeval?
Zou natuurlijk kunnen, maar zo lijkt het niet in ons experiment.
Een tweede waarneming is het feit dat Annemiek aangeeft in het
maken van het schilderij al een doorgeefluik te zijn geweest. Dus in
het maakproces zelf is het universele ‘erin gekomen’. Is dat de reden
dat wij als (weliswaar spelende) ‘toeschouwers’ nu bij diezelfde universele betekenis kunnen komen? Ligt er een diepere uitnodiging in
het kunstwerk zelf die je als het ware naar dat universele weten brengt
waardoor je op elkaar raakt afgestemd?
De derde waarneming is de ongelooflijke afstemming op elkaar. Er
zijn geen conflicten in ons spel van reageren op elkaar, de overgangen
kloppen, iedereen heeft een plek en er is een enorm precisie in onze
gezamenlijke performance. Je bent in dienst van iets en dat maakt dat
het niet over jou gaat, het gaat voorbij je eigen ego en in dat wat het dan
overneemt zit blijkbaar een sterk stuwende uitnodiging van totale afstemming.
Welke conclusie kunnen we uit deze waarnemingen trekken? Op zijn
minst hebben we ervaren dat er zoiets bestaat als een overeenstemming in de gedeelde ervaring: we zijn het eens over waar het over ging.
Veel meer nog op gevoels- en ervaringsniveau dan op intellectueel
niveau: het klopte gewoon. En deze ervaring ontstond in de momenten
dat we in vervoering waren geraakt.5 Dit lijkt dus aan elkaar gekoppeld
te zijn.
Ook hebben we ontdekt dat onze kunstvormen een toegang of opening
bieden naar de ervaring van dat het klopte (hierover meer in de volgende paragraaf ).
De derde conclusie is dat de twee vormen van weten aanwezig zijn in
ons spel. Elk met hun eigen waarde, kwaliteit en schoonheid. De één
is niet beter dan de ander. Ze hebben beiden iets te zeggen over ‘de
universele werkelijkheid’.
Nu zoomen we verder in op de overgang van ik speel naar ik word gespeeld. We richten ons op dat moment dat de verschuiving plaatsvindt.

5	Anders gezegd: dat we zijn verschoven van
ik speel naar ik word gespeeld.
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De uitnodiging als opening
Dit punt van universele werkelijkheid is, als we de hierboven aangehaalde auteurs volgen, te bereiken6 wanneer we door een toegangspoort
(zoals Dirkx en Birnie beschrijven) naar een andere plek gaan (zoals
Haring zegt). Het is dan interessant te onderzoeken hoe die poort eruit
ziet. Hoe ontstaat deze en hoe herken je hem?
We voelen ons als onderzoekers telkens sterk uitgenodigd door een
performatieve actie van een ander. Een schilderij nodigt uit om jezelf
erin te verliezen, de klanken van de cello nodigen uit om te dansen,
de dans nodigt uit om te worden gesierd met woorden enzovoort. Die
poort manifesteert zich als uitnodiging die bij uitstek besloten ligt in
kunstzinnige (performatieve) vormen. Om dit verder te onderzoeken
steken we ons licht weer op in het systemische veld.
We komen bij een artikel van Jan Jacob Stam van het Bert Hellinger
Instituut met de titel De vier bewegingen van het leven (2012). Hij
beschrijft dat hij bij toeval een oefening ontdekte waarbij een belangrijke levensvraag van iemand opstelde en de representant7 telkens
een andere uitnodiging deed. Elke uitnodiging heeft een heel ander
effect op de representant. Dit bracht ons bij ons experiment om te
onderzoeken of we ín ons spelen konden komen telkens startend met
een andere uitnodiging zoals Stam ze had verwoord om zo meer
begrip te krijgen op de verschillende mogelijke uitnodigingen.
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We zijn in een leeg Maitland Theater, er staat een piano,
een camera waarvan de beelden direct op het grote scherm
geprojecteerd worden en er liggen meegebrachte voorwerpen.
De eerste uitnodiging wordt uitgesproken:
“Volg de beweging die je wilt maken: Wat wil je doen?”
Iedereen begint door elkaar te lopen. Er lopen mensen de tribunes
op, er wordt onsamenhangend op de piano gespeeld, iemand
speelt met de camera. Iedereen is met zichzelf bezig, zonder
rekenschap af te leggen, iedereen volgt een eigen strategie met
betrekking tot de uitnodiging, er is weinig samenhang maar wel
verbinding: “Mijn aandacht gaat naar mezelf. De anderen zijn
er wel, maar het maakt me niet zo uit. Ik voel me een beetje
baldadig. Speel met de camera, zoom een beetje plagerig in op
mensen. Na een tijdje ontstaat er meer verbinding. Bart speelt
sneller op zijn cello en ik reageer door sneller te bewegen en ren
de tribune naar beneden. Het is aangenaam, maar ook alleen.
De anderen zijn verder weg.”

6	Onafhankelijk van de constructivistische of
fenomenologische manier.
7	In het systemische werkveld werken ze met
de methode van opstellingen. Voor meer
informatie over opstellingen verwijzen we

graag naar literatuur zoals uitgegeven
door Uitgeverij Noorderlicht
(www.hetnoorderlicht.com).

De tweede uitnodiging wordt uitgesproken:
“Als vanuit dit systeem, door jou heen, een beweging komt,
volg dan die beweging’: Wat vraagt het systeem van je en
wat heb je te doen.”
Na het uitspreken van deze zin bewegen we langzaam in een
kring. Onze handen raken elkaar aan. Er ontstond een dans
van handen precies zoals het schilderij ‘De Dans’ van Matisse.
“Ik voelde meteen na het uitspreken van de uitnodiging dat
we een groep waren of konden zijn. Daardoor helemaal fysiek
aanwezig. Heel natuurlijk dat het een dans van handen was die
ontstond. Ik voelde telkens de grotere beweging die zich dan als
het ware uitdrukte in mijn handen en armen en vingers en vingertoppen. Heel veel ervaring van energie banen tussen ons in. De
eerste aanrakingen als elektriciteit. En diep weten dat de ander
precies hetzelfde ervaart.”
De derde uitnodiging is als volgt:
“Wacht, tot je gegrepen wordt door een grotere beweging,
mogelijk van voorbij dit systeem, en ga met die beweging,
precies zoals die komt”. Weer starten we het spel, maar het voelt
heel anders aan. In dit spel liggen twee mensen op de grond,
wordt er gezongen en ontstaat een harteklop. Het is groter dan
alleen onze groep. Er is een idee dat er veel mensen bij zijn en dat
de deuren open staan. We ontdekken de kracht van het toevoegen
van performatieve vormen als dans, muziek en zang. “Ik spreek
woorden in een vreemde taal en zing. Er is een grote ruimte achter
mij waar alles vandaan komt. ik blijf op mijn plek en weef woorden en zang in elkaar. Er zijn geen woorden voor. Het is heel groot.
En alles is precies wat het zijn moet. Ook de lichamen op de
grond. De vrouw op de divan. En de man die rechtop en heel lang
en uitgerekt ritmische voeten heeft. En de vrouw die ronddwaalt.
Ik ben er zelf niet als persoon. Ik heb geen lichaam. Geen begrenzing.”
De vierde en laatste uitnodiging klinkt als volgt:
“Je bent vrij, werkelijk vrij, om al datgene te doen, dat nodig
is om een goede plek te vinden in dit systeem voor jou én het
geheel”.
“De cello doet weer mee. Voelt alsof ik nu ‘mag’ spelen. ‘Het is
goed’ ervaar ik. Ineens hoor ik een andere stem. Zij zingt ook.
We zingen duo. De muziek wordt minder en minder. Het simpelweg zijn met een kinderliedje volstaat. Ik zit midden in een ontvouwend geheel. De wereld verschijnt op de vloer.”
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Deze eerste uitnodiging is de vraag naar de persoonlijke wil, is meer
mentaal en resoneert met wat in het systemische werk ‘het persoonlijke
geweten’ wordt genoemd dat je vertelt waar je wel of niet bij hoort.
In deze uitnodiging ontstond niet de toegang tot een gezamenlijke
universele plek. Interessant dus om te constateren wat er gebeurt als
we iemand vragen ‘maak of speel maar wat je wil’.
In de tweede uitnodiging is er een sterke gerichtheid op elkaar als het
systeem dat wij zelf vormen. De aandacht komt in het hier en nu.
De derde uitnodiging doet een beroep op het veld van de geest, een
grotere beweging die ver uitstijgt boven individuele familie-, organisatie-, en culturele systemen. Het gaat om een grotere beweging die allen
in dienst neemt. In deze uitnodiging was er in ons experiment direct
contact met universele thema’s als geboren worden, de dood en intimiteit. Er was een sterk gedeeld gevoel dat het zo veel groter was dan
wij als spelers met elkaar. We waren in dienst genomen.
In de vierde uitnodiging leeft iedereen zijn artistieke vorm uit, er is
totale vrijheid maar een andere dan in het spel van de eerste uitnodiging. Alles heeft een plek, er wordt iets groters gevoeld door het
inzetten van de performatieve vorm. Er is totale vrijheid én totale
samenhang tegelijkertijd, wat dit spel onderscheidt van de eerste
uitnodiging waar ook vrijheid was maar geen samenhang.

Waar twee werelden elkaar raken
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We ontdekten dat het moment van de verschuiving van ik speel naar
ik word gespeeld zich openbaart als uitnodiging. Maar we ontdekten
nog iets. Na afloop kregen we namelijk ook gevoel voor de ‘verhaallijn’
van de vier bewegingen bij elkaar. Het er op deze manier doorheen
gaan toont sterke gelijkenissen met een voorstelling, merkte één van
de onderzoekers op:
“Als ik terug kijk naar de vier bewegingen, moet ik denken aan
een theatervoorstelling. Elke beweging had een spanningsboog
van zichzelf. We wisten steeds wanneer het afgelopen was.
Maar de vier bewegingen hadden samen ook een spanningsboog.
De eerste beweging doet me denken aan de introductie van de
personages. De toeschouwer mag kennismaken. De personages
worden één voor één voorgesteld. De tweede beweging gaat over
het samen; we leren de personages kennen in relatie tot elkaar.
Wie zijn ze ten opzichte van elkaar? De derde beweging is het
hoofdconflict. Dat waar het echt om gaat. Het grote thema
komt boven. Het verhaal gaat letterlijk de diepte in. De laatste
beweging valt samen met de katharsis. De personages verwerken
wat er is gebeurd. Er ontstaat lichtheid. De personages zijn ergens
doorheen gegaan.”

Interessant om vanuit twee verschillende invalshoeken te komen tot
hetzelfde. Zonder er bewust naar te zoeken ontdekten we dat ‘de weg’
van de performatieve voorstelling dezelfde (universele?) logica heeft
als de systemische bewegingen van het leven. In dit punt lijken de twee
werelden te zijn samengekomen. Toeval?
Waar stonden we nu op de vraag naar wat er nodig is voor de verschuiving van ik speel naar ik word gespeeld? We ontdekten dat
het performatieve een toegangspoort is tot een gedeeld ‘weten’ van
waar het over gaat in het kunstwerk of spel.
We ontdekten dat in het performatieve een intrinsieke uitnodiging aanwezig is en we kunnen zeggen dat het moment van de verschuiving in
essentie alleen bestaat als uitnodiging (zoals het nu lijkt het sterkst in
de derde uitnodiging). Alleen dan is het een opening naar het dieper
universeel weten. Die openende kwaliteit is aanwezig in al onze kunstvormen. Voorzichtig geformuleerd: onze kunsten dragen op zijn minst
de kwaliteit die opening te kunnen zijn. Wanneer ze dit nu precies wel
of niet zijn, vraagt verder onderzoek.
Vervolgens ontdekten we dat de uitnodiging verschillende vormen
kan aannemen en dat ze werken als een verhaallijn in een theatervoorstelling. De opening komt dus niet op bestelling, maar kent een
aanloop. Of we altijd door de vier bewegingen heengaan om de poort te
vinden blijft een vraag. Kan je direct starten met de derde uitnodiging
bijvoorbeeld? Ook hier is meer onderzoek nodig. De hypothese is wel
dat bij uitstek performatieve kunstvormen dit zouden kunnen zoals je
soms bij het horen van een muziekstuk of het zien van een schilderij
wordt overvallen, je in één keer ‘in’ bent en je jezelf totaal verliest.
De vraag die openstaat is de vraag naar de condities. Aan welke randvoorwaarden moet voldaan worden om het moment, dat we nu als
opening zien, in te kunnen of misschien wel durven stappen. Wat
vraagt het van ons en van ons publiek?

Harmonie, moed en loslaten
Wat vraagt het om door die poort te gaan? En wie ervaart dit? Zijn dit
alleen de spelers of ook het publiek? Ook publiek kan immers vervoerd
raken door een voorstelling. Voordat we naar deze vragen kunnen is er
eerst iets te zeggen over de verhouding tussen spelers en publiek.
In ons onderzoek werkten we telkens tussen zes uur s ‘avonds en half
tien. Om tien uur gingen de deuren van het Maitland theater open en
konden mensen die training hadden gevolgd op het landgoed nog een
voorstelling bijwonen die wij als onderzoekende spelers maakten. We
bespraken kort de ingrediënten uit ons onderzoek en welke interessant
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zouden zijn als onderdeel van onze geïmproviseerde voorstelling.
Maar hoe zit het nu met die toeschouwer? Hoort hij erbij of niet?
Is hij onderdeel of niet? Uit de experimenten lijken twee posities te
kunnen ontstaan. Zo zorgt, in een opstelling waarin twee cello’s een
duet met elkaar aangaan8, dat de overige spelers eruit stappen: ze
worden toeschouwer. De tweede positie is de positie van er helemaal
in zijn, gespeeld worden, onderdeel zijn van het systeem, ook de toeschouwers in de zaal. Het interessante is dat het lijkt dat deze twee
posities niet zijn voorbehouden aan één bepaalde groep: de spelers
kunnen toeschouwer worden en de toeschouwers speler. De systemische en performatieve positie zijn continu in gesprek met elkaar.
Hoe verloopt dit gesprek? Wat kunnen we daarover weten? Ook hier
lijkt het zo te zijn dat in de eerste twee uitnodigingen de relatie
publiek-toeschouwer aanwezig is. Vanaf de derde uitnodiging (“Wacht,
tot je gegrepen wordt door een grotere beweging, mogelijk van voorbij
dit systeem, en ga met die beweging, precies zoals die komt”) lijkt dit
onderscheid verdwenen: iedereen hoort erbij, is onderdeel, is speler,
los van of hij of zij in het publiek zit of op de vloer staat.
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Nu terug naar de vraag wat het van je vraagt om door die poort te gaan.
We doen een experiment dat start bij een tekst uit het boek De maat van
het hart van Bert Hellinger (2002). Hellinger noemt het door die poort
gaan de fenomenologische weg naar kennis die een leeg worden vraagt
met betrekking tot de ideeën die je hebt. Het vraagt een gespannen
bereidheid om te handelen, maar zónder echt te handelen. Om dit te
kunnen noemt hij drie condities. De eerste is het loslaten van het willen
bereiken van enig doel. We moeten afzien van onze bedoelingen, ook
de goede. De tweede is moed. Het vraagt dat je zonder vrees bent van
wat anderen van je denken en niet bang bent voor wat je tegenkomt
als je jezelf overgeeft aan het gespeeld worden. Wanneer je zonder
bedoeling en zonder vrees bent wordt het mogelijk om harmonie te
vinden, ook met de donkere kanten van jezelf of de ander.
We besluiten een experiment te doen door een opstelling te doen
met posities voor harmonie, moed en loslaten. We zijn met zes onderzoekers en vragen iedereen een positie in te nemen ten aanzien van
een symbool op de vloer dat respectievelijke harmonie, moed en loslaten representeert. We delen ervaringen die horen bij het symbool
waar we het dichtst bij staan. Vervolgens zoeken we een nieuwe positie
en delen met elkaar hoe het daar is. In het steeds verplaatsen en delen
ontstaat een sterk gevoel van hoe moed, harmonie en loslaten met
elkaar samenhangen, hoe we dit herkennen in ons werk en hoe we
als spelers elkaar daarin kunnen ondersteunen.

8	We werkten met het idee om muzische en
performatieve vormen toe te staan in een
opstelling. Iets wat je normaal niet doet in
een opstelling.

Tot slot
Het onderzoek is nog lang niet af en roept eerder meer vragen op dan
antwoorden. Keith Haring heeft het over het gaan naar een andere plek.
Een plek voorbij ego waar we in contact komen met het universele,
waarin het klopt. Met inzichten uit het systemische veld hebben we
geprobeerd een licht te laten schijnen over dit gaan naar een andere
plek, waar we niet spelen maar gespeeld worden. We ontdekten dat
dit te vergelijken is met het door een poort gaan die zich als opening
aandient in het performatieve geïmproviseerde spel. Die opening is te
herkennen aan de uitnodiging. We ontdekten dat er vier uitnodigingen
mogelijk zijn met elk een eigen effect én dat er een overkoepelende
verhaallijn is. Bewustzijn van waartoe je de ander precies uitnodigt
is dus van groot belang. Daadwerkelijk door die poort gaan en het
gespeeld worden toelaten vraagt moed, loslaten en harmonie van
spelers en publiek. Pas als we dat toestaan komen we bij de schoonheid
van het Zijn achter het Zichtbare als universeel weten. Pas dan klopt
het gewoon.
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“Ik heb de bekleding van de gekleurde
hemel veroverd, ik heb de kleuren geplukt,
ze in een zelfgemaakte tas gestopt en
deze met een knoop dichtgebonden.
Zet koers! De witte vrije diepten, eeuwigheid wacht op je”.1

1	
Tiende Staatstentoonstelling: Objectloze Kunst en
Suprematisme, K. Malevich 1919.

Toelichting

Inleiding

Door het lectoraat Kunst en Professionalisering is Elisabeth Bogaard, trainer van
het programma Ik en de Anderen, coach
en counselor met een achtergrond in de
narratieve psychologie van Hermans,
gevraagd om een aantal onderzoekende
sessies ‘expressief belichamen’ vorm te
geven. Door die praktijkontmoetingen
aangewakkerd is ze opnieuw in haar fascinatie gedoken: wie zijn we als we het over
ons ‘ware zelf’ hebben? Waarom wordt
daar in de postmoderne samenleving zo
naarstig naar gezocht? Hoe kunnen we in
het dagelijks verkeer met onszelf en de
ander praktisch omgaan met innerlijke
meerstemmigheid? Bogaard neemt ons
mee op een reis langs een verscheidenheid
aan biografische, psychologische maar ook
spirituele bronnen die met de thematiek van
meerstemmigheid en het ‘ware zelf’ verbonden zijn. Achtereenvolgens komen het
begrip meerstemmigheid, de relatie tussen
ik en de ander, het postmoderne verlangen
naar het ‘ware zelf’ en het belichamen van
polariteiten in Voice Dialogue aan de orde.
Aan het slot van haar artikel komt deze
eerste verkenning aan bij een korte bespiegeling op het muzisch getinte begrip
expressief belichamen. Welke rol speelt
het lichamelijke in het overstijgen van
polariteiten tussen innerlijke stemmen
en het vinden van het midden?

2015 “Wilt u zich eens voorstellen?” vroeg
de gids van de Bildungsacademie, waar ik
gevraagd was een dag te verzorgen over
identiteit in relatie tot Bildung. “Wie bent
u zelf eigenlijk?” Het klamme zweet brak
me uit. “Geen flauw idee” wilde ik half als
grap, half naar waarheid antwoorden,
maar plotseling twijfelde ik of dat de juiste
binnenkomer zou zijn. Omdat ze zag dat ik
aarzelde, pakte het meisje haar laptop en
zei: “Ik zal u vertellen wie u bent” en ze
begon een stukje voor te lezen dat klaarblijkelijk door een anonieme endorser op
mijn linked-in pagina was achtergelaten.
De tranen sprongen in mijn ogen; een
aardiger beschrijving van mezelf was me
zelden ter ore gekomen. Ik heb het later
helaas nooit meer terug kunnen vinden.
1986. Na mijn eindexamen vertrok ik naar
Amsterdam. Via de broer van een klasgenoot
kon ik een souterrain tegenover het Tropenmuseum betrekken, dat wanneer het hard
regende ongeveer tien centimeter onder
water stroomde. ‘s Nachts deelde ik het huis
met een groot aantal slakken dat uit kieren
in de muur kwam gekropen en gladde sporen
achterliet op het Perzisch tapijt dat ik op het
Waterlooplein had gekocht. Alwaar ik ook
een groot deel van mijn nieuwe garderobe
had aangeschaft. De locatie en de hele
situatie leken me ideaal; dit was zo ongeveer
precies wat ik me van op kamers gaan had
voorgesteld. Maar tegen alle verwachtingen
in voelde ik me helemaal niet vrij. Ik was
geschrokken van de enorme hoeveelheid
indrukken en mogelijkheden; je zou zelfs
kunnen zeggen dat ik doodsbang was.
Dit paste totaal niet bij mijn zelfbeeld en
overviel me behoorlijk. En hoewel mijn imago
anders deed vermoeden, werd ik er ook
onzeker van. Ik zocht in de Goudengids
op Yoga – de gids gaf vier vermeldingen.
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“Gaat het?” vroeg de docent toen in een
achteroverbuiging de tranen over mijn
wangen stroomden. “Niks aan de hand”,
zei mijn imago, “Ik ben nogal verkouden...”
Maar vrijwel onmiddellijk voelde ik me
opener dan ooit te voren. Door de achteroverbuiging was er kennelijk spanning
ontsnapt die misschien wel jarenlang in
mijn geconditioneerde systeem opgeslagen
had gezeten.2 De situatie maakte grote
indruk op me. Het leek of ik mijn wapenrusting had uitgetrokken. Ik ervaarde een
enorme opluchting. Zo licht en simpel
aanwezig zijn, zonder de gebruikelijke
geharnaste verdedigingsstructuur die Reich
het karakterpantser noemde3; ik wist niet
dat het mogelijk was. Zodra ik buiten kwam
ervaarde ik een enorme vrijheid. En ook
verbondenheid met wie ik maar tegenkwam,
gepaard gaand met een huppelig gevoel van
vreugde. “Hebbes”, dacht ik. Het was mijn
eerste ervaring met wat ik later zou gaan
noemen ‘het ambacht van jezelf overstijgen’.

Meerstemmigheid

heid: een man of vrouw uit één stuk.
Toen ik een paar jaar later de zelfconfrontatiemethode (zkm)-opleiding volgde en
ontdekte dat, volgens Hermans’ leer, een
mens ten diepste gedreven wordt door
twee grondmotieven (namelijk het diepe
verlangen naar autonomie, en daar tegenover het evenzo diepe verlangen naar
verbinding) ervaarde ik wederom een
enorme opluchting. “Zou iedereen dit dus
zo hebben?”, vroeg ik me nog af. Hermans
rekent af met het beeld van het individualistische autonome gecentraliseerde zelf,
dat sinds de verlichting een centrale plaats
in ons denken heeft.4
Hij spreekt van een gedecentraliseerd,
ofwel dialogisch zelf, dat als een minisamenleving bevolkt wordt door relatief
autonome ik-posities, die tegelijkertijd
tezamen weer een afspiegeling vormen van
de samenleving als geheel. In dit dialogische
zelf bevinden zich dus vele anderen met
hun verschillende ‘stemmen’. Het is meerstemmig. En zo begon ik dus hoe langer
hoe meer, vaak tegenstrijdige, kanten in
mezelf te ontdekken.

Ik denk dat ik een jaar of 26 was toen ik
mezelf op een avond streng toesprak:
“wie ben je nou eigenlijk Elisabeth Bogaard?
Ben je een einzelgänger of ben je een allemansvriend?” Na dagen van alleen in mijn
huis rondscharrelen, afgewisseld met
eenzame zwerftochten door de waterleidingduinen, ontstond plotseling een sterk verlangen naar mensen om me heen. Er is
blijkbaar een deel in ons dat graag wil
weten hoe het zit, wie we zijn in eenduidig-

Dit idee van verschillende stemmen in ons
is verre van nieuw – Plato beschrijft een
meerstemmig zelf wanneer hij spreekt over
ons denkproces: … “I have a notion that,
when the mind is thinking it is simply talking
to it self, asking questions and answering
them, and saying yes or no. When it reaches
a decision – which may come slowly or in a
sudden rush, when doubt is over and the two
voices affirm the same thing, than we call

that ‘it’s judgement’.”5 Een paar eeuwen
later beschreef de filosoof Montaigne (1603)
de mens als een warboel van slordig aan
elkaar genaaide lapjes: “we are all framed of
flaps and patches, and of so shapeless and
diverse a contexture, that every piece and
every moment playeth his part. And there is
as much difference found between us and
ourselves, as there is between our selves
and others.”6
Ook bij Goethe vinden we het idee van
meerstemmigheid, wanneer Faust verzucht:
“Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennen;
Die eine hält in derber Liebeslust, sich an die
Welt mit klammernden Organen; Die andere
hebt gewaltsam sich vom Dust Zu den
Gefilden hoher Ahnen.”7
Eén van de grondleggers van de moderne
psychologie, William James, schrijft ook
dat ons zelf niet ophoudt bij onze huid,
maar ver daaroverheen is uitgestrekt in onze
omgeving, in een glijdende schaal tussen Mij
en Mijn. Hij observeerde dat het empirisch
ervaren ‘zelf’ een compositie is van alles
wat een persoon als ‘horend bij zichzelf’
beschouwt: “not only his body and his
psychic powers, but his clothes and his
house, his wife and children, his ancestors
and friends, his reputation and works,
his land and horses, and yacht and bank
account.”8 Freud beschrijft een dergelijk
proces van internalisatie van externe posities, dat al op heel jonge leeftijd begint:
“A portion of the external world has, at least
partially, been abandoned as an object and
instead, by identification, been taken into
the ego and thus become an integral part of
the internal world. This new psychical agency
continues to carry on the functions which

5	Plato in: Hermans, H. (2006) Dialoog en Misverstand, Leven met de toenemende bevolking van
2	Cope, S. (2000).Yoga and the quest for the true
Self. Bantam Doubleday Dell Publishing Group Inc.
3	Reich, W. (1933) Charakteranalyse. Technik und

4	Decartes’ ‘Ik denk, dus ik ben’ centreert het den-

onze innerlijke ruimte. Soest: Nelissen, blz 61

ken in het zelf los van de ander. Hij gaat uit van

6 Michel Montaigne 1634:187

een splitsing tussen ik en wereld, tussen subject en

7	Nederlandse vertaling: twee zielen wonen in

Grundlagen für studierende und praktizierende

object, tussen geest en lichaam, tussen binnen en

mijn borst, helaas! De ene wil zich van de andere

Analytiker. Maursche Buchdrückerei, Wenen.

buiten.

scheiden; de ene hangt in platte liefdeslust de

have hitherto been performed by the people
in the external world”.9
Met andere woorden, we hebben een stem
uit de buitenwereld geïnternaliseerd en tot
een deel van onszelf gemaakt. Sterker nog:
alle delen van onze persoonlijkheid lijken op
die manier tot stand gekomen te zijn.
Allemaal copy-paste, niks geen ‘true self’
dus. Hier betreft het nu de rol van het
super-ego, ook wel criticus genoemd, maar
alle rollen, zelven of maskers zijn op de één
of andere manier in de interactie met de
buitenwereld tot stand gekomen. Met die
rollen zijn we ons hoe langer hoe meer gaan
identificeren, totdat ze aanvoelen als onze
identiteit en we denken dat we die persoon
echt zijn (een persona was het masker
waarmee een personage in de Griekse
amphitheaters zijn rol vertolkte), in plaats
van dat we onze rol in de wereld goed
hebben leren spelen.
De dwaas
Je vraagt me hoe ik een dwaas werd?
Het gebeurde aldus:
Op zekere dag, lang voor vele Goden
geboren waren,
ontwaakte ik uit een diepe slaap
En zag dat al mijn maskers
gestolen waren
Zeven maskers, die ik in zeven levens
gevormd en gedragen had
Ik snelde ongemaskerd door de straten
en riep: “Dieven! Dieven!! Die vervloekte
dieven!!!”
Mannen en vrouwen lachten me uit
en sommigen liepen uit angst vlug
naar hun huizen
Want een mens zonder maskers
mag toch niet gezien worden?!
Toen ik op de markt kwam, riep
een jongen,

wereld aan met klampende organen; de andere
verheft met macht zich uit het stof, om zich naar
hoger sfeer de weg te banen. Faust I, Vers 1112 1117
8	James, W. (1920). Psychology: The briefer Course.
New York: H. Holt & co
9	Freud, S. (1933-1964). The Introductory Lectures,
p. 205
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die op het dak van een huis stond:
“Dit is een Dwaas!”
Ik keek naar hem op.
En de zon kuste voor de eerste maal
mijn naakt gelaat
En in mijn ziel ontbrandde de liefde
voor de zon
En ik verlangde niet meer naar maskers
omdat ik aangeraakt werd
En als in een droom riep ik:
“Gezegend zijn de dieven
die mijn maskers stalen!”10
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Ik schreef een geleerde vriend over dit
fenomeen. En hij schreef terug: “Ja, het is
precies zoals je schrijft. De persoonlijkheid-ik
bestaat alleen maar in relatie tot een ander:
moeder, vader, maatschappij etc., waarbij
deze hele unit van rollen, van ik in relatie tot
de ander in de mind blijft. De essentie ik is
daarentegen alleen; er is maar één bewustzijn. Eenzaamheid ontstaat wanneer de
persoonlijkheid-ik de ander mist.” Zijn leraar
A.H. Almaas beschrijft het als volgt11: “Het
zijn deze rollen of identificaties waarvan de
persoon denkt dat ze de inhoud bepalen
van wie hij is. Hoe meer harmonie er bestaat
Ik en de Ander
tussen deze rollen onderling en met de
Vanuit de objectrelatie-theorie zou je kunnen wereld, hoe normaler en gezonder het
zeggen dat Ik & de Ander dus twee kanten
individu is. Als het proces van integratie er
van dezelfde medaille zijn. Vanaf ons eerste
niet in slaagt om een dergelijke harmonie
levensjaar ontstaat het afgescheiden Zelfte creëren, dan resulteert dit in geestelijke
gevoel heel geleidelijk en gelijktijdig met
stoornissen. De erkenning dat de continuïteit
het uitkristalliseren van het begrip Ander.
van de persoonlijkheid geen volkomen
Er is dus in eerste instantie niet zoiets als
eenheid is, dat het individu eigenlijk geen
een losstaand IK. Het Ik is altijd gesitueerd
samenhangende entiteit is, maar een
ten opzichte van een Ander (in eerste
relatieve harmonie tussen een veelheid van
instantie de moeder). Toen ik net bevallen
rollen, bestond lang geleden al bij de oude
was van mijn oudste zoon vroegen mijn
en traditionele stromingen in de psychologie.
vriendinnen: “Én?! Voel je je moeder?” Ik
Gurdjieff zegt, als hij het heeft over de illusie
vond dat een heel confronterende vraag en
van een ‘Ik’ als eenheid: “er bestaat niet een
schaamde mij een beetje, want ik voelde me dergelijk ‘Ik’, of liever gezegd, er bestaan
eigenlijk alleen moeder op het moment dat
honderden, duizenden ‘Ik’-jes in ieder van
mijn zoon huilde of wilde drinken. Zo leerde
ons. We zijn verdeeld binnen onszelf maar
ik dus langzaam in interactie met de ander
we kunnen de pluraliteit van ons zijn niet
mijn (moeder)rol op me te nemen, en zo
herkennen, behalve door waar te nemen en
leerde mijn kind de rol van kind.
te studeren.”12

In de Mahabharata moet de vedische prins
Arjuna de wapens opnemen tegen 108
‘familieleden en vrienden’. Bijgestaan door
Heer Krishna leert hij hun aanvallen te
omzeilen en hen uiteindelijk te verslaan.
Hier gaat het ook om de metafoor van het
leren kennen van jezelf door al je tegenstrijdige (54 goede en 54 slechte) stemmen
te herkennen en te verslaan, c.q. te overstijgen. Dat proces van je stemmen/identificaties doorzien zou je ontmaskeren
kunnen noemen. Of zoals mijn advaitaleraar Jan van Delden13 het in navolging
van de Upanishaden altijd uitdrukt: “Hoe
beter je je bewust bent van de verschillende
kanten in jezelf (noot EB: door Jan ‘jantjes’
genoemd), hoe minder je gedoemd bent
om in hun grillen verstrikt te raken en in
conflicten te komen met de ‘jantjes ‘van
andere mensen om je heen.” “Ontoorlogen”
noemt Jan dit proces van het ‘doorzien’ van
je jantjes, terwijl je zo
veel mogelijk uit conflicterende situaties
moet zien te blijven.

The Madman: His parables and Poems.
Heruitgegeven in: Gibran, K. (2007).
The Collected Works. New York: Everyman’s
Library

11		Almaas, A.H. (2000). Integratie van de persoon-

Verlangen naar het Ware Zelf
leeft op
Toch is het niet verrassend dat in de postmoderne samenleving, waarin onze wereld
door globalisering in snel tempo complexer
is geworden, het verlangen naar dat ene
ware zelf weer terugkomt. Het blijkt in toenemende mate een hele klus te zijn om al
die (vaak tegengestelde) delen van onszelf
als één geheel te laten voelen. Hoe ontstaat
er continuïteit in ons gevoel van zelf? Hoe
zorgen we voor het gevoel dat als we
‘s morgens opstaan we dezelfde zijn als
degene die gisteren naar bed ging? We
maken ons hoe langer hoe meer zorgen over
wie we echt zijn en hoe we overkomen op
anderen. Ook in mijn coachingspraktijk krijg
ik te maken met een toenemend aantal
klachten van mensen die een gevoel van
vervreemding, eenzaamheid, het ontbreken
van een coherent gevoel van zelf ervaren.16

Jan: “Als je jezelf als
persoon serieus neemt,
kun je daar behoorlijk
in vast komen te zitten.
Dat is wat heel veel
mensen gebeurt, dat ze de rol die ze spelen
vereenzelvigen met wie ze werkelijk zijn.
Dat is met Wolter14 ook gebeurd in zijn rol
van professor. Hij noemde dat de professor
die naar zijn werk gaat, de professor die zijn
auto bestuurt, de professor die zijn kinderen
opvoedt. Dat heeft hij allemaal moeten
doorzien. Je kunt en moet jezelf ontmaskeren, en je kunt anderen ook wijzen op hún
maskers, maar alleen als ze daar om vragen.
Dan ontmoet je elkaar in ontmaskerde staat,

Hermans stelt in Dialoog en Misverstand 17
dat de toenemende complexiteit in de
samenleving zorgt voor een toenemend
aantal mogelijke ik-posities. Deze overbevolking van onze innerlijke ruimte leidt
in meer of mindere mate tot een gevoel
van ontreddering, waardoor de gebruikelijke
ervaring van een eenduidig zelf gefragmenteerd aan gaat voelen. Hermans beschrijft
hoe de toegenomen bevolking van onze
innerlijke ruimte een ontwrichtend effect
kan hebben op ons gevoel van zelf: “in een
wereld die zich kenmerkt door een voort-

13		Zie www.janvandelden.org/index_jan.html

15		Delden, J. Van. (2013). Vele wegen, één thuis.

14		Jan zijn leraar en sanskriet-geleerde Wolter
10		De Dwaas. Oorspronkelijk uit Gibran, K. (1918).

en die is veel vrijer. Als ik niks meer ben
(pretendeer te zijn) en jij ook niet, dan
kunnen we elkaar ontmoeten op dat ene
niets-zijn, en dan ontstaat er ruimte voor
Liefde”15

Keers, die een leerling was van sri Krishna

Uitgeverij Samsara
16		Wachter, D. de & Berg, G. van den. (2015).

lijkheid in het Zijn. Bloemendaal: Gottmer &

Menon, die een leerling was van sri Nisargadatta

Borderline times. Uitgeverij Terra-Lannoo

Becht BV

Maharaj, die weer een leerling was van Ramana

17		Hermans, H. (2006). Dialoog en Misverstand,

12		Gurdjieff, G.I. (1975).Views from the Real World,
p. 75

Maharshi

Over de toenemende bevolking van onze innerlijke ruimte. Soest: Nelissen
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Belichamen polariteiten

gaande globalisering, die daardoor als het
ware steeds meer tot een ‘global village’
wordt, waarin wij steeds meer en ook steeds
nadrukkelijker geconfronteerd worden met
andere culturen, andere zienswijzen en
opvattingen, zowel in onze directe omgeving
als vanuit de hele wereld via media en het
internet, zullen we ons, om ons hiermee te
‘verstaan’ dialogisch tot die veelvuldigheid
moeten proberen te verhouden. Vanwege
de verwevenheid tussen het zelf en zijn
omgeving, is een dergelijke dialogische
relatie echter alleen dán effectief als wij
deze dialoog ook in onszelf voldoende ruimte
geven.”
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Het gevoel van ontreddering en fragmentatie wordt mooi verwoord in William Yeats’
gedicht The Second Coming, dat hij schreef
in de nadagen van de eerste wereldoorlog:
“Turning and turning in the widening gyre;
the falcon cannot hear the falconer; things
fall apart; the center cannot hold; mere
anarchy is loosed upon the world…” Alsof
we de flaps and patches van Montaigne niet
meer goed op zijn plaats kunnen houden.
De fragmentatie die dit teweeg lijkt te
brengen in ons gevoel van zelf (“Wie ben
ik?”) doet het verlangen ontstaan naar een
overzichtelijke leefwereld en een eenduidig
gevoel van zelf.
Teneinde dit postmoderne gevoel van desintegratie te keren stelt Hermans ‘het
dialogische zelf’ voor – de mogelijkheid om
interne dialogische relaties aan te gaan
tussen de verschillende ik-posities, ook wel
zelven genoemd. Samenleven in een steeds
complexere maatschappij, met steeds meer
culturele invloeden, is niet mogelijk zonder
meerstemmigheid en dialogische uitwisseling. Met elkaar overleggen om zo tot
afstemming te komen door elkaars standpunten te begrijpen. Zonder uitwisseling
van standpunten zou er een totale chaos

ontstaan. Hermans stelt in zijn boek Dialoog
en Misverstand dat meerstemmigheid en
dialogische uitwisseling niet alleen plaats
vinden in een maatschappij van mensen,
maar ook in de innerlijke ‘maatschappij van
het zelf’. Het kennen van de ‘eigen innerlijke
samenleving’ is cruciaal bij het weten wie je
bent.
Hermans hekelt de post-moderne zoektocht
naar ‘the true self’, die vandaag de dag in
tal van trainingen, workshops en selfhelp-boeken wordt aangereikt. Hij stelt dat
het zogenaamde ware zelf slechts één van
de vele zelven is. Hij betoogt dat er bepaalde
ik-posities zijn, die meer als ‘jezelf’ aanvoelen en andere minder, en dat deze bepaalde
‘promotor posities’ het geheel van posities
naar een groter gevoel van integratie kunnen
tillen. Een promotorpositie heeft dus een
integrerende werking, die de dialoog tussen
de verschillende kanten kan bevorderen.
In het hart van dit theoretische framewerk
ziet Hermans twee elkaar wederzijds complementerende bewegingen: enerzijds een
centrifugerende beweging, zoals die in de
postmoderne opvatting van het zelf wordt
gezien; die meteen leidt tot decentralisatie,
crisis en fragmentatie van het gevoel van het
zelf. Anderzijds een centripetale beweging,
zoals die in de moderne zelf opvatting wordt
gehanteerd; waarin het zelf wordt opgevat
als een continu op zichzelf staand en kenbaar geheel, dat voor stabiliteit in het
zelfgevoel moet zorgen.
Hoewel ik het een prachtig concept vind
zoals Hermans de ik-posities beschrijft als
afspiegeling van de wereld om ons heen, vind
ik het lastiger om het conceptuele karakter
van de laatste stappen in ‘the theory of
selves’ na te volgen in mijn eigen ervaring.
We ervaren onszelf immers wel degelijk als
één en dezelfde, ook als we voortdurend van
ik-positie wisselen.

In 2005 kwam ik Voice Dialogue18 op het
spoor. Door verschillende kanten in onszelf
actief te belichamen, door ze op verschillende stoelen hun verhaal te laten vertellen,
ook de minder bekende delen in onszelf,
bevorder je de dialoog waar Hermans over
spreekt actief in de praktijk. Bijvoorbeeld:
ik heb een sterke kant in me, die direct en
recht door zee is. Maar in bepaalde situaties
zie ik mezelf ineens meer de kat uit de boom
kijken. Twee kanten van mezelf, die ik allebei
ken en die fysiek en mentaal volstrekt anders
aanvoelen. Uitgangspunt van de methode is
niet om de stemmen aan het woord te laten
en deze zo beter te leren kennen als doel op
zich (hoewel dat een werking heeft op
zichzelf), maar om het Aware Ego Process
in gang te zetten. Door een steeds groter
bewustzijn te ontwikkelen over verschillende
polariteiten in onszelf, groeit de mate waarin
we aanwezig kunnen blijven in allerlei
situaties die spanning oproepen. Door niet
automatisch in onze geconditioneerde
afweerpatronen te schieten groeit gaandeweg ons gevoel van vrijheid en autonomie.
Hal & Sidra Stone bevestigen de moeite die
het kost om het uit te houden tussen twee
elkaar conflicterende en/of complementerende kanten: “(…) and sweating the tension
between the two”.

Vinden van het Midden
Mijn ervaring met conflicterende ik-posities
of zelven is dat we die verschillende kanten
zowel in hun ‘vrije vorm’ kunnen ervaren (je
lichaam is dan ontspannen en je adem vrij),
als bij wijze van overlevingsmechanisme in
een meer strategische vorm (je hebt dan een
verhoogde spierspanning en een gevoel van
onrust). Bijvoorbeeld mijn liefdevolle kant
(onderliggende motivatie vrije vorm: “ik help
mensen graag waar ik kan, als ik kan”) kan

18		De psychologen Hal & Sidra Stone ‘ontdekten’ de

doorschieten in mijn hulpverleners-kant
(motivatie = bestaansrecht: “Als ik de ander
kan helpen, voel ik me waardevol, heeft mijn
leven zin”). Wanneer we een Primary Self
(een kant die ons als kind heeft geholpen
om ons hoofd boven water te houden en
waarin we onze beste kwaliteiten hebben
ingezet) lang genoeg op een bepaalde stoel
(ik-positie) aan het woord laten, en vervolgens weer terug bewegen in de middenpositie (the Aware Ego-positie), komt in het
midden vrijwel vanzelf de tegenpool bovendrijven. In het geval van onze liefdevolle kant
gericht op harmonie, komt er dan juist een
kant naar boven die zijn eigen grenzen
bewaakt en zich een stuk minder bekommert
om het welzijn van zijn medemensen. Het is
voor een cliënt vaak heel onwennig, en toch
ook bevrijdend, om deze hem onbekend
aanvoelende energie in zichzelf te ervaren.
Door de balans te herstellen in de polariteit
(namelijk, in plaats van de onbewuste
identificatie met één pool van het spectrum
– liefdevolle vriendelijkheid – ervaart de
persoon nu ook duidelijke Ik-grenzen) komt
de persoon precies in het midden in een
soort van nulstand terecht: een vrije toestand waarin hij potentieel beschikking heeft
over beide polariteiten. De identificatie met
één van beide kanten (waar hij zich van
nature gemakkelijk mee kon identificeren)
heeft hem in zijn geschiedenis geholpen zich
staande te houden in de complexe dynamiek
van het (vroegere gezins)leven. Door de
minder ontwikkelde (dis-owned of un(der)
developped) kant actief in het bewustzijn toe
te laten, ontstaat de mogelijkheid tot
dis-identificatie met het geconditioneerde
systeem, en daarmee een opening naar
de middenpositie waar het hele gedragspotentieel voor handen is. Zaak is dus om naast
het kind de ouder in onszelf te herstellen,
en naast de ouder het kind; en naast het
slachtoffer de dader, en naast de gekwetste

jaren ’70 verdiepten hij en zijn vrouw (psycho-

Voice Dialogue methode voor het werken met

therapeut vanuit psychoanalytische basis) zich

sub-persoonlijkheden in het begin van de jaren

meer en meer in holistische psycho-spirituele

’70 van de vorige eeuw. Hal was daarvoor al

methodes & leefwijzen.

jaren werkzaam als Jungiaans analyticus. In de
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te voelen en daarin ook je eigen individualiteit waarnemen. Volstrekt gelijktijdig.
En schateren:
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veilig, en dat bleek ook zo te zijn. Dat overwinnen van de angst en de overgave aan
Anouk leidden misschien wel tot de latere
bevrijding van het lachen”.
Uitgangspunt voor dit onderzoek in Expressief belichamen was het idee dat je
wanneer je als mens hoe langer hoe meer
geconditioneerd raakt, geleidelijk aan ook
contact verliest met deze natuurlijke,
ontspannen manier van zijn. Waarin
openheid, creativiteit en vanzelfsprekende
meelevendheid (compassie – de ander
ervaren, alsof je het zelf bent) op een
bepaalde manier ondergesneeuwd zijn
geraakt, tegelijkertijd met of misschien
zelfs door het opbouwen van een specifieke
spierspanning in het lichaam – de conditionering van de persoonlijkheid die Reich het
karakterpantser noemde (vergelijk mijn
allereerste ervaring met yoga).22 De vraag
was, of we via het werken met het lichaam
op een speelse en/of kunstzinnige manier
deze laag weer kunnen ontsluiten en zo een
persoonlijke manier vinden die ons toegang
kan verschaffen tot het ruimtelijke potentieel
dat ons geboorterecht is. Door het loslaten
van de spierspanning van de persoonlijkheid
en daarmee het ontstijgen van het geconstrueerde zelf (zoals je het door de jaren
heen bent gaan doen) kom je terecht in de
spelende open staat van vrijheid, plezier,
mededogen en naastenliefde. Omgekeerd
kunnen muzische interventies je door het
spelen zelf voorbij die conditionering tillen.

Doordat het gebruikelijke referentiekader
(de wereld om ons heen), en daarmee
ogenschijnlijk alle (waarnemings)grond,
wegvalt ervaren we iets dat zich moeilijk in
woorden laat vangen. Iets van Malevich’
oneindigheid – van die witte vrije diepten.
Expressief belichamen
Ook een geheel nieuwe ervaring van contact
In het lectoraat Kunst en Professionalisering met ‘de ander’, die overigens in de verste
proberen we in een serie workshops Exverte niet meer als ‘ander’ kan worden
pressief Belichamen (ofwel: Embodied
ervaren. Eerder een soort verlengstuk van
Knowledge) in navolging van William James, jezelf, hoewel het ook al vrij snel moeilijk
juist niet een conceptuele werkelijkheid van
wordt ‘jezelf’ nog vastomlijnd te definiëren.
het idee van een zelf (“wie ben ik?”) mentaal Opmerkelijk is dat de oefening gepaard gaat
te construeren, maar deze vanuit de eigen
met een enorme dosis liefde- en saamhorigervaring hermeneutisch te beschrijven, dus
heidsgevoelens. Mijn definitie van compassie
wanneer ik me overgeef aan de directe
is het je op een vanzelfsprekende manier deel
ervaring en de fysieke beleving van hoe de
voelen uitmaken van het geheel, Ik en de
dingen zijn. Tijdens één van de LectoraatsAnderen21,dus het gemeenschappelijke veld

Annelies (rechts op de foto) schrijft achteraf
over de koker-ervaring met Anouk: “Zo
kunnen lachen geeft een gevoel van vrijheid.
Ik ging ook steeds meer op Anouk lijken en
zij op mij. Ik zag steeds meer overeenkomsten. En het was zo fijn om samen te lachen,
dat ze met me mee wilde doen, zo voelde
het: ze wilde met me meedoen. We deden
het samen en het was niet eng, alleen maar
heel vrij en verbonden. Ik heb in tijden niet
zo onbedaarlijk gelachen. Bijna schreef ik:
onbehoorlijk, maar dat bedoel ik helemaal
niet. Dat was misschien wel zo bevrijdend.
Heel even tijdens dat lachen vroeg ik me af
of het wel respectvol was, maar het lachen
was echt niet anti-oefening of zo. Het werd
alleen allemaal komisch, en misschien is dat
wel wat ik vergeten ben sinds mijn geboorte
dat het allemaal helemaal niet serieus is,
maar licht en vrolijk en immens grappig.
We hadden natuurlijk ook al samen gelopen
(ik met mijn ogen dicht) en ik was even heel
bang geweest, want ze voerde me weg, weg,
de verkeerde kant op, zo voelde het. Maar ik
kon mijzelf overtuigen dat het goed was,

19		 Korinthiërs 13

sinds 10 jaar verzorg bij de Baak, maar die al

22		 Reich, zie noot 3

20

45 jaar in vrijwel dezelfde hoedanigheid bij de

van Shri Nisargadatta Maharaj. Een boek dat

Baak wordt gegeven.

me later pas de ogen zou openen, maar op mijn

ook de kwetser, naast kracht ook kwetsbaarheid en naast moed tederheid etc., net zolang tot alle polariteiten gekend zijn: “Nu
immers kijken wij door middel van een
spiegel in een raadsel, maar eens zullen wij
zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken
ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik
zelf reeds gekend ben.”19

zie Douglas Harding: www.headless.org

21		Ik & de Anderen is ook de naam van de
training persoonlijke ontwikkeling die ik

dagen deden we een ongebruikelijke oefening waarin twee deelnemers elkaar aankijken door een lange papieren koker.20

Overstijgen ín en door het lichaam...
In 1989 vertrok ik naar India. In Delhi durfde
ik eerst van totale shock mijn hotelkamer
niet uit – ik was 21. Een Australiër23 zette me
op een bus richting Himalaya. Een dag later
liep ik over een smal bergpad tussen bloeiende appelbomen. Vrij plotseling kruiste het
pad een snelstromende beek onder een

23	
Die me de eerste avond zijn boek I AM THAT gaf

21e lachend door mij van de hand werd gedaan
als onzin.
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humaniteit etc.), pas als wij onszelf durven
zien in al onze aspecten van mens-zijn, dan
kunnen we daar ook aan ontstijgen en de
ander aanvaarden als onszelf.

wankel bruggetje. Ik schaterde het uit. Direct
vroeg ik me af waar mijn lach zo plotseling
vandaan kwam en ik kon niks beters verzinnen dan “van vreugde”. ‘s Avonds zat ik met
een stuk of wat vrouwen van alle leeftijden
onder de sterrenhemel in een borrelend
zwavelbad. Ik had iemands dikkige baby met
kohl-omrande oogjes op mijn schoot, en we
bewonderden en kamden elkaars haar. Een
diep gevoel van verbondenheid vervulde me.
Dit alles ging weer gepaard met ongelofelijke
vreugde.
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Waar Hermans het meerstemmig en vooral
dialogisch zelf ziet als een antwoord op de
steeds complexere, hybride samenleving,
dus als een reactie op een veranderde
maatschappelijke situatie zou je kunnen
zeggen, zie ik het meerstemmig zelf veel
meer als een uitnodiging om voorbij die
verschillende zelven te bewegen. Overstijgen
dus, zoals het volgens gnostiek inzicht de
bedoeling was dat de mens tot een zodanige
zielsontwikkeling komt dat hij de meerstemmigheid in zichzelf kan ontstijgen.24 En in die
zin dus weer een stap richting True Self, met
dien verstande dat mijn true self volstrekt
gelijk is aan de true self van ieder ander.
En dat dat precies is waar we elkaar kunnen
ontmoeten: in de eenduidigheid van wie we

24	Valentinus, een belangrijke gnosticus uit de

zijn. Namelijk een man of vrouw uit één stuk,
vol leven en levendigheid. Vergelijk Almaas
in zijn laatste boek: “I’m frequently using the
expression ‘Living Being’. What I mean is that
as an individual consciousness, our true
nature or beingness is beyond our usual
sense of identity, is not constructed by our
individual mind. This beingness is the beingness of everything and everybody and is
connected tot true nature, because it is the
true nature of everything. And it is not only
that this beingness is true nature but also
that this beingness has an aliveness and a
dynamism. (…) We recognize that there is
something larger, something bigger and
more fundamental than our sense of individual self or individual life”.25
En dat brengt me tot de kern van mijn
verhandeling over meerstemmigheid en
de search for the true self… Het true self
staat niet los van geïnternaliseerde, geconditioneerde rollen, maar bevindt zich in het
hart van elke rol zelf. Juist wanneer alles is
afgestript26, wanneer de mens in zijn naaktste menselijkheid overblijft, daar waarin
we allemaal gelijk zijn (in onze vreugde en
schaamte en tederheid en verlatenheid en
passie en razernij en mededogen en eenzaamheid en (mede)menselijkheid of

26	Afgestript zijn: eerst voeg je wat toe. De ene

Welke rol speelt nu het lichaam in dit proces?
Het geestige is dat je je zelf kunt overstijgen
door juist met je aandacht ín je lichaam af
te dalen. Wat je overstijgt is de mentale
constructie waarvan je dacht dat je het was
en waar je je meestal mee identificeert, die
stevig in het lichaam verankerd is. Juist door
de ruimte te belichamen waarbinnen de
dialogische relaties zich afspelen ervaar je
ook de ruimte van het gedeelde mens-zijn.
De paradox van het ambacht van jezelf
overstijgen is dus gelegen in het juist afdalen
in je lichaam, om het in al zijn veelheid van
zelven te leren ervaren en belichamen en van
daaruit te ervaren dat wat wij in wat wij in
wezen zijn, ver voorbijgaan aan onze fysieke
beleving. Vergelijk die ervaringen van je
intens versmolten voelen met de ander, met
de omgeving, juist door fysieke activiteit:
in de bergen lopen, vrijen, in zee zwemmen,
op popconcerten dansen tot je erbij neervalt;
wanneer je geheel opgaat in een staat van
ruimte rust en gelukzaligheid.

Zoals het plukken van de kleuren door Malevich in verband wordt gebracht met de witte
vrije diepten – de eeuwigheid, het ongedifferentieerde bewustzijn, net zo draagt wit licht
alle mogelijke kleuren in zich, en precies zo
draagt het ongedifferentieerd bewustzijn alle
mogelijke potentiële ik-posities in zich. En dit
bewustzijn, dat voor iedereen gelijk is, draagt
de hoopvolle gedachte in zich dat we ons van
hieruit kunnen verbinden met alles wat leeft
op deze planeet en dat alles met elkaar in
verband staat, zoals we op het punt staan
te ervaren.

Je kunt hoe langer hoe meer gaan ervaren
dat wanneer je het midden kunt vinden –
tussen twee polariteiten in – je het hele
spectrum van zelven kunt overzien en
toegang hebt tot beide polariteiten en alles
wat daartussen in zit. Dan kun je, vanuit je
gedeelde mens-zijn, de ander en/of de hele
omgeving ten volle ontmoeten.27

27		Vergelijk Aristoteles in zijn ‘deugdenethiek’: het

lafheid en overmoedigheid. Belangrijk ook om

oudheid zegt het zo: gnosis is wat ons vrij

pool voeg je toe: primary self + disowned self.

aannemen van de juiste houding is de houding

te zien in deze definitie is dat Aristoteles geen

maakt, de kennis van wie wij waren en wat wij

Als je die disowned self erbij betrekt, dan

waarin je het evenwicht bewaart, het midden

absoluut midden erkent, maar dat dit midden

geworden zijn, waar wij waren en waarin wij

ontstaat de completed polarity. Vandaaruit

tussen twee uitersten. De deugd is dus in de

per situatie en per handelende mens verschilt.

geworpen werden, waarheen wij gaan en waar-

kun je je verbinden. Afstrippen ontstaat als je

eerste plaats geen handeling, maar een karakter-

Ten slotte zegt de definitie dat we de deugd als

van wij verlost worden, wat geboorte is en wat

de disowned self erbij betrekt. Net als alle

trek. Deze maakt dat je als vanzelf – of: overeen-

midden belichaamd zien in het voorbeeldige

wedergeboorte; www.rozenkruizers.nl

kleuren bij elkaar; dan ontstaat de kleur wit;

komstig je natuur – kiest voor het goede. De

leven van de verstandige mens. Voorbeeldig kan

het licht. Radiant. Min en min is plus.

deugd is tevens het midden tussen twee tegen-

hierbij ook letterlijk begrepen worden: we kunnen

overgestelde extremen van de verwerkelijking van

deugdelijk handelen herkennen in het leven

onze natuurlijke mogelijkheden. Een deugd is dus

van anderen die ons tot voorbeeld zijn. Uit:

bijvoorbeeld niet het midden tussen een beetje

van Tongeren, Deugdelijk Leven – Een inleiding

dapper zijn en heel erg dapper zijn, maar tussen

in de deugdethiek (Amsterdam 2003).

25	A.H. Almaas, Runaway Realisation, Living
a life of ceaseless discovery, blz 70
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Mijn vader en moeder, dat zouden ze later pas worden want ik was er nog niet,
liepen arm in arm door het gangpad van de kerk op weg naar het altaar om te gaan
trouwen. Het orgel speelde in een kerk vol fleurig uitgedoste genodigden. De zon
scheen, het was een warme zomerse julidag. Mijn vader zweefde een beetje. Het
extatische van het moment tilde hem op, het bracht hem buiten zichzelf. Bij de
eerste rijen aangekomen passeerde hij zijn moeder die aan het gangpad zat. Ze
bezag de verheven toestand waarin haar zoon verkeerde. Zonder dat iemand
anders het kon horen siste ze hem van terzijde toe: “kind, kom tot jezelf ”. Of mijn
vader het gewoon niet hoorde, of wilde horen, of dat hij juist met een schok terugkeerde naar de gewone realiteit weet ik niet. Dat vermeldt de historie niet. Mijn
moeder heeft mij dit kleine verhaal over een moment dat zich zestig jaar geleden
afspeelde ooit verteld. Ik ben het nooit vergeten. Ik kon het nooit vergeten. “Kind,
kom tot jezelf ”. Waarom mocht hij niet zweven en in vervoering zijn? Waarom
ingrijpen en hem tot zichzelf roepen?
In mijn werk doe ik aan ‘muzische interventies’. We zijn met een groep professionals van wat voor soort dan ook aan het werk en ik doorbreek het gewone patroon
van werken door bijvoorbeeld cello te gaan spelen, of ineens een fysieke oefening
met ze te gaan doen. Ik doe dat heel bewust om hen, de professionals met wie ik
werk, uit hun gewone doen te halen. Sterker nog: ik doe het om ze even in vervoering te brengen. De muzische beleving waar ik ze in breng draagt bij aan aanwezig
zijn, aan presentie en stemvoering van elke persoon, en tegelijkertijd aan onderlinge verbinding. Het zogenaamde ‘buiten zichzelf zijn’ van de vervoering leidt
niet tot vervreemding van de anderen, maar juist tot gemeenschappelijkheid.
Het versterkt zowel eigenheid, als samenspel. Daarover heb ik een proefschrift
geschreven waarop ik begin 2016 promoveerde: Muzische Professionalisering,
publieke waarden in professioneel handelen.
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I – Vervoering en verklaring

lijk vermogen, maar het gezonde verstand
Eén van de auteurs die mij telkens op scherp
moeten ze helaas missen. Ze zijn in verheven
zet als het gaat over vervoering en de rol van
verbinding, zou je kunnen zeggen, maar niet
kunstenaarschap, is Plato. In een vroege diameer tot zinnig onderscheid in staat. Dit beeld
loog (ION) maakt Plato een onderscheid tussen komt vaak in mijn gedachten, omdat het al
de dichter die door God gegrepen is, en een
heel vroeg in de geschiedenis van het denken
technisch goed uitgevoerde toespraak. Volgens de tegenstelling tussen gewoon doen en gekPlato beroven de Goden de dichters van hun
kigheid neerzet. Het brengt bij mij altijd opgewone verstand. Pas dan zijn ze in staat om
winding teweeg: erkenning voor de kwaliteit
als dienaren, profeten en orakeldichters de
en werking van vervoering, maar ook tekort
Godheid te vertolken. De dichters beschikken doen aan het kunstenaarschap door het apart
in die vroege visie van Plato over een Goddete zetten als zijnde ‘buiten zinnen’.
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Waar het me nu in dit artikel over vervoering
om te doen is, is de moeite die het vaak kost
om de muzische vervoering toe te laten. Innerlijk, maar ook van buiten, zoals mijn grootmoeder tegen mijn vader, klinkt vaak de stem
die zegt: “kind, kom tot jezelf ”. In het werk is
het vaak de stem die na een muzische interventie zegt zo, en nu weer aan het werk. Die
stem beweegt ons om de gekkigheid die is opgeroepen snel weer te laten voor wat ‘ie is en
de veiligheid van de gewoonte die we gewend
zijn weer op te zoeken. Waarom is er zo’n
tegenstelling tussen het gezonde verstand en
de redelijkheid enerzijds, en het extatische
van de vervoering en het meegesleept worden
anderzijds? Waarom blijf ik me vaak een in-

breker voelen als ik uitnodig tot vervoering
en waarom is er dat sterke gevoel dat het niet
hoort, het buiten jezelf zijn? Om die vragen te
onderzoeken, laat ik mij in dit artikel gaan.
Ik vertel over bronnen die me raken en mij
in vervoering brengen. En ik laat me daar, al
vertellend, door meeslepen. En bovendien
vertoon ik in dit artikel beeldend werk, dat
ik tot mijn eigen verrassing ineens ben gaan
maken toen mijn proefschrift af was. Werk
waarin ik vervoering onderzoek door te tekenen. Als door deze benadering de rationele
samenhang uit beeld verdwijnt zet ik toch
door. Ik waarschuw vooraf: ik kom niet tot
mijzelf, maar laat mij gaan in mijn onderzoek
naar vervoering.

Laat ik nog even doorgaan met mijn vrije
Plato-lezing. Om iets uit te leggen over de
werking van de vervoering, de inspiratie en het
gegrepen zijn komt Plato met de vergelijking
van de magnetische steen van Euripides.
De muze inspireert de dichter. De dichter
inspireert op zijn beurt de uitvoerder. De
uitvoerder inspireert vervolgens het publiek.
Net als bij een magneet, waarbij de magneetwerking zich door verschillende stukjes ijzer
die worden aangetrokken doorzet, is hier een
hele ketting werkzaam waar in elke schakel de
inspiratie doorwerkt. Dat van buitenaf komen
van die magneetwerking is het ‘gegrepen’ zijn.
Dat is het goddelijke en zorgt dus voor het
buiten zichzelf zijn. De teneur bij de vroege
Plato is dat hij de kunst en de kunstenaar
belangrijk vindt, maar ook gevaarlijk. In de
schoenen van de muzen gaan staan betekent
zoveel als elk gezond verstand loslaten. En dat
is dus nog besmettelijk ook. In die vroege Plato
lees ik een sterk “kind, kom tot jezelf ”-motief.
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Maar Plato slaat ook nog een andere weg in.
Dat doet hij in de Phaedrus. Dat leer ik uit het
boek Wat liefde weet van Martha Nussbaum
(1998). Wat een ongelofelijk mooi en gepassioneerd boek is dat. Nussbaum bespreekt
de kant van Plato, waar hij zichzelf niet meer
beheerst, maar zich in vervoering geheel laat
gaan.
Met liefde, verliefdheid en eros als centraal
thema verkent Plato in de Phaedrus de tot dan
toe in zijn werk schijnbaar heldere tweedeling
tussen de slechtheid van de waanzin, mania,
en de goedheid van het gezond verstand,
sophrosune. Ten opzichte van zijn eerdere

teksten in de Politeiea en de Phaedo komt er
volgens Martha Nussbaum in de Phaedrus
een heel andere Plato aan het woord. Ze laat
aan de hand van de Phaedrus-tekst van Plato
zien dat de niet-intellectuele elementen:
•		onmisbare bronnen van motiverende
energie zijn, die we moeten voeden.
•		een belangrijke rol vervullen als gids bij
ons streven naar inzicht.
•		van nature heel ontvankelijk zijn voor
schoonheid (Nussbaum 1998: 52, 53).
In een schitterende analyse van de Phaedrus
tekst zet Nussbaum deze drie uitkomsten af
tegen Plato’s eerdere opvattingen over de tegenstelling tussen de dichtkunst en de filosofie
(1998: 68), waarin hij zoals in de ION dingen
zegt als: dichters zijn “in een toestand van
koortsachtige geestdrift”; zij zijn “niet bij zinnen”, “in geestvervoering”, “in vervoering door
Goden”, “bezeten”. Hun irrationele toestand
wordt volgens Nussbaum gesteld tegenover de
zelfbeheersing en het gezonde verstand van de
filosoof. In de Phaedrus maakt Plato volgens
Nussbaum een essentiële draai.
De waanzin wordt op een heel nieuwe manier
door Plato gewaardeerd. “Filosoof en bedenker
van gelijkenissen, Muzendienaar en minnaar
worden nu allemaal beschouwd als mensen
die bezeten zijn, en de waanzin staat bovenaan” (1998: 71). Aan het eind van de dialoog
zegt Plato dat “Socrates en Phaedrus de
woorden die zij overbrengen hebben opgevangen bij de beek en het muzisch heiligdom
(mousseion) van de nimfen”.
Het betoog van Nussbaum laat zien dat dichtkunst en filosofie heel dicht bij elkaar staan,
dat dichtkunst zelfs filosofie is als ze op de
juiste wijze met antwoorden en argumenten
wordt gecombineerd. Dat spreekt mij aan.
Het lijkt mij een prachtige vroege opening te
bieden aan kunst als onderzoek. Nussbaum
laat dat hand in hand gaan van dichtkunst
(het in vervoering zijn) en filosofie (het bij

zinnen zijn) zien door de tekst van de Phaedrus
als een kunstwerk te analyseren. “Er is beeldspraak en personificatie, er is kleurig, ritmisch
en doorwrocht taalgebruik. Er wordt zowel
op verbeelding en gevoel een beroep gedaan,
als op het intellect” (1998: 73). De niet-intellectuele verschijningsvorm en het karakter
van de tekst bepalen voor een belangrijke
manier de inhoud. Bovendien is de tekst als
geheel een ‘toneelspel’, een dramatische voorstelling. Plato maakt een synthese tussen de
dichtkunst en de filosofie. Hij dient deze beide
Muzen als niet eerder tevoren, zegt Nussbaum,
in de combinatie van “de strengheid van een
speculatief betoog met een fijngevoelige
respons op de eigenaardigheden van de
menselijke ervaring”. Daarmee maakt Plato
een muzisch geschrift, stelt Nussbaum. Heel
anders dan wat ik hiervoor over ION heb
opgeschreven, staan de vervoering en de
inspiratie hier niet tegenover het bij zinnen
zijn. Ze zijn er allebei. Er is een verhouding

tussen die twee. Ze gaan in elkaar op en over.
Wat mij fascineert en aanspreekt in de
Phaedrus is de combinatie van wat ik zie als
een schakelen tussen vervoering en verklaring.
Socrates laat zich gaan. Hij doorbreekt zijn gewoonte. Anders dan in andere dialogen begeeft
hij zich ditmaal buiten de stad op een wandeling in de vrije natuur. Daar geeft hij zich aan
over en laat zich inspireren en meeslepen door
het spel van de muzen. In zekere zin verliest
hij zichzelf. Maar er is vervolgens ook de reflectie van de tekst en het verklarend vertellen
van het verhaal, het bezingen van de betekenis
die hij aan de oever van de beek gevonden
heeft. Dat verhaal neemt hij weer mee naar de
stad en geeft het door. Twee krachten komen
bij elkaar: vervoering en verklaring. Dat raakt
in mijn opvatting het hart van het muzische,
de overgave van het loslaten, van het gegrepen
zijn, die een verbinding aangaat met het
beschouwen en reflecteren. Het zingen van
de muzen is niet zomaar zingen. De vervoering
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van het zingen staat in verbinding met de meer
reflectieve en verklarende functie van ‘bezingen’. Muzen staan ‘in’ die levende verbinding
van vervoering en verklaring. Plato doet met
de Phaedrus tekst een interventie in zijn eigen
gewoonten en tot dan toe opgebouwde overtuiging en staat precies in dat punt waar
vervoering en verklaring elkaar treffen.

II – Maangezichten
Zo gauw de tekst van mijn boek Muzische
Professionalisering in November 2016 definitief naar de drukker was en ik er niets meer
aan kon veranderen, diende zich bij mij een
enorme drang tot tekenen aan. Ik kocht een
boek met tekenbladen en een doos oliepastel
en begon zonder doel, zonder plan te tekenen
wat er opkwam. De eerste beelden die ont-

1	Zie de bijdrage van Anouk Saleming over stilte, in

stonden werden geïnspireerd door sessies in
het kader van het onderzoeksprogramma van
het lectoraat Kunst en Professionalisering,
waarin HKU-docenten, kunstenaars en trainers
van de Baak elkaar in theater Maitland op
landgoed de Horst ontmoeten en exploratief
en verkennend samenwerken. Twee sessies
waren de katalysator. De eerste was een sessie
over stilte en verbinding. De tweede ging over
de vraag of we, als we ons overgeven aan, de
dans zelf dansen of ‘gedanst worden’. Wat
beweegt ons? Doen we dat zelf, of worden
we bewogen en voert de dans ons mee? Over
beide sessies wordt ook elders in deze bundel
geschreven.1
De inspiratie, en in zekere zin ook de woordeloze inzichten uit deze avonden, waren bij
mijn thuiskomst telkens nog volop levend en

leidden tot mijn verrassing bij mijzelf tot
beeldend werk. Wat een wonderlijke ervaring,
dat er beelden in mij zitten en dat er het gevoel
is dat ze eruit moeten. Ik liet dat gebeuren.
Ik tekende de beelden, maar had tegelijkertijd
ook de ervaring alsof ze getekend werden en
ik slechts hoefde te volgen. Ik liet die eerste
tekeningen zien aan Anouk Saleming (HKU),
die vanuit haar vak als theaterschrijver aan
de sessies had meegedaan. Zij, op haar beurt,
stuurde mij een tekst terug die weer op mijn
beelden was gebaseerd. Dat raakte mij
natuurlijk, dat de beelden niet alleen gezien,
maar ook ‘beschreven’ waren en daarmee dus
in taal opnieuw gestalte hadden kregen. Dat
betekende een grote aanmoediging om door te
gaan en ook nieuw opkomende beelden de
ruimte te geven. Zo is een intense briefwisseling ontstaan. Teksten riepen beelden op en
andersom. Telkens als ik weer een tekening
af had, stuurde ik die in een whatsapp naar
Anouk. Soms dezelfde avond nog, soms een
dag of twee later kreeg ik een tekst retour. Het
bleef maar doorgaan, de stroom van beelden
en teksten. Door de telkens terugkerende witte
gezichten van de personages kreeg dit werk
de titel ‘Maangezichten’. We waren al zeker
vijftig tot zestig tekeningen, en vijftig tot zestig
bijbehorende teksten verder, toen het mij ineens duidelijk werd waar deze uitbarsting
van beelden en teksten over ging en misschien
ook wel vandaan kwam. Ineens herinnerde
ik mij een onafgemaakt hoofdstuk over de
vervoering van het muzische, dat het in de
definitieve versie van mijn proefschrift niet
gehaald had. Daarin besprak ik, zoals hierboven, stukjes van Plato en ook, zoals hierna,

2	Voor het beeld van innerlijke meerstemmigheid

de brief aan Ruud Kaulingfreks. En zie ook het stuk

in een maakproces dank ik collega lector Nirav

van Peter Rombouts: Ik speel, ik word gespeeld.

Christophe (HKU), die hier onderzoek naar doet,
en Elisabeth Bogaard, die over meerstemmigheid
spreekt in haar bijdrage aan dit Jaarboek.

de mythe van Perseus in de uitleg van de
Italiaanse schrijver Italo Calvino. Het leek alsof
dat onafgemaakte hoofdstuk het er niet bij liet
zitten en nu van de zijlijn stond te roepen om
afgemaakt te worden. Maar dan niet alleen
door netjes bronnen te beschrijven, maar
mijzelf ook werkelijk als maker in vervoering
te laten gaan. De overgave aan dat artistieke
proces roept allerlei stemmen in mijzelf op.
De eerste zegt “kind, kom tot jezelf ”. Want
hoort dit eigenlijk wel? Ik ben destijds opgeleid
als cellist en niet als beeldend kunstenaar. Ik
ben dus unskilled. Aanvankelijk verban ik deze
activiteit dan ook naar de late avond, de nacht
en het weekend. Want is het wel werken, tekeningen maken? Die eerste stem zegt ook “gauw
weer aan het werk!”. Maar er is ook een tamelijke onverzettelijke stem, die zegt: “ga door,
ga door want je merkt toch zelf hoe bevrijdend
en openend het is om eindelijk vol overgave
iets unskilled te mogen doen”. Er is geen externe
eis, geen project, geen subsidie, geen opdrachtgever. Ik kan me niet heugen ooit eerder in die
situatie te zijn geweest dat de innerlijke drang
zo vrij naar buiten kan treden. Wat dat aan
inzichten en ervaringen allemaal oplevert is
groot. En er is de stem die zegt: “dit is een
onmisbaar deel van het onderzoek naar de
werking van het muzische, jezelf over (durven)
geven aan de vervoering van het maken, en
op die manier ervaren wat je uit boeken en
analyses niet leren kan”. Die stem is een pleitbezorger om dit werk in het officiële werk te
trekken. En dat zijn nog maar een paar van
de stemmen. De andere2 laat ik in dit bestek
buiten beschouwing.
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ik mijn benadering moet veranderen, dat ik
de wereld vanuit een ander gezichtspunt
moet bekijken, met een andere logica en
andere methoden van kennen en verifiëren.
De beelden van lichtheid waar ik naar zoek,
moeten niet als dromen weggevaagd kunnen
worden door de realiteit van het heden en de
toekomst ...” (Calvino 1991a: 17).
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Het boekje Zes memo’s voor het volgende millennium gaat onderin de koffer altijd met mij
mee op reis. In dit werkje onderzoekt Calvino
in 1984-1985, op uitnodiging van Harvard
University om de Charles Elliot Norton Poetry
Lectures te houden, enkele literaire waarden
die, volgens hem, behouden moeten blijven
In mijn proefschrift heb ik ‘dat wat hoort’ met
in het volgende millennium. Hij doet dat door
‘dat wat niet hoort’ zover mogelijk opgerekt.
zijn eigen schrijverschap onder de loep te
Het is zowel conceptueel, als op sommige
leggen. De waarden die Calvino benoemt,
pagina’s in de tekst een avontuurlijk boek
intrigeren: lichtheid, snelheid, exactheid, zichtgeworden. Toch zat daar wat methodologie
baarheid en veelvoudigheid. Het zesde essay
en wetenschappelijke hardheid betreft ook
over consistentheid is er niet gekomen, omdat
een grens aan. Nu wil ik die grens over, in wat Calvino overleed voordat het af was. Ik lees
ik maak en ook in dit artikel, ook al weet ik
en herlees de Six Memo’s telkens weer.
niet waar mij dat brengt. Ik weet niet wat de
Wat draagt Calvino bij? Hoewel Calvino zijn
werking is of zal zijn, maar voeg, omdat de
essays toespitst op de specifieke bijdrage van
beelden zelf iets te zeggen hebben, zonder
de literatuur, is de betekenis veel breder dan
nadere toelichting, een beeldspoor van
dat. Er is niet alleen een schrijver aan het
maangezichten aan deze tekst toe.
woord over de literatuur. Het onderzoek is
dat van een professional die als ‘reflective
practitioner’ (Schön, 1983) fundamenteel
III – Perseus
reflecteert op zijn eigen handelen en de beteWat mij aanspreekt en aantrekt in muzische
kenis van zijn werk onderzoekt in het grotere
vervoering en in het bijzonder in het maakverband van de samenleving. De ‘waarden’
proces dat ik hierboven beschrijf, is verwant
die hij benoemt zijn ongebruikelijk als het
aan een citaat van Italo Calvino dat ik al jaren over professioneel handelen gaat of over leials een ‘mission-statement’ met me meedraag. derschap: lichtheid, snelheid, exactheid, zichtIn het essay Lichtheid dat staat in Zes memo’s
baarheid en veelvoudigheid. De waarden
voor het volgende millennium schrijft hij: “Op
die Calvino benoemt laten zich niet zomaar
die momenten waarop het mensenrijk me
vangen in het reguliere waardendebat. Het
gedoemd lijkt tot zwaarte, bedenk ik dat ik
gaat niet over persoonlijke waarden zoals
net als Perseus naar een andere ruimte zou
authenticiteit en integriteit, niet over organimoeten vliegen. Ik heb het niet over een vlucht satie-values rond innovatie en ondernemen,
in de droom of in het irrationele. Ik bedoel dat en ook niet over maatschappelijke waarden

zoals rechtvaardigheid en duurzaamheid.
En toch doet het ertoe. Met de waarden die
Calvino inbrengt laat hij zien dat het muzische
domein een eigen, niet tot iets anders herleidbare bijdrage aan het waardenspectrum
heeft.
Ik heb het boekje altijd bij me, omdat het me
helpt herinneren dat ik de zogenaamde werkelijkheid om kan draaien. Als ik midden in de
herstructurering, de subsidieregelingen en de
tekentafelconcepten zit, als de druk toeneemt
om alle bordjes in de lucht te houden, dan sla
ik de Zes memo’s even open. “O ja, er is ook
nog de muzische realiteit van het spel, van
lichtheid, snelheid, exactheid, zichtbaarheid
en veelvoudigheid”. Het helpt mij te herinneren om telkens weer bij de levende praktijk
van professionals te beginnen en niet teveel
te plannen ‘van bovenaf ’. Om niet alleen
gespannen te focussen op het werk, maar
ook te werken vanuit spel. Niet alleen te
beantwoorden aan de druk en impressies
van buiten, maar daar ook van binnenuit,
in welke vorm dan ook, expressief iets tegenover te zetten.
Op de eerste pagina’s van het boekje zegt
Calvino het zo:
“In de tijd dat ik met schrijven begon, was de
plicht om de werkelijkheid van dat moment
weer te geven de categorische imperatief van
elke jonge schrijver. Vol goede wil probeerde
ik me dan ook te vereenzelvigen met de onstuitbare energie die de geschiedenis van
onze eeuw voortdrijft, in haar collectieve en
individuele gebeurtenissen. Ik probeerde een
harmonie te vinden tussen het bewogen
wereldspektakel, dat me soms dramatisch,
soms grotesk voorkwam, en het picareske en
avontuurlijke ritme in mijzelf, dat me aanzette
tot schrijven. Maar ik kwam er al snel achter
dat er tussen de feiten van het leven, die mijn
ruwe materiaal moesten zijn, en de beweeg-

lijke en scherpe lichtvoetigheid die ik mijn
taal wilde meegeven, een kloof bestond en
dat het me steeds meer moeite kostte die te
overbruggen.
Misschien werd ik me toen pas bewust van de
zwaarte, de traagheid en de ondoorzichtigheid
van de wereld: eigenschappen die zich ook
direct aan je woorden hechten, als je ze niet
op de een of andere manier weet te ontwijken.
Op sommige momenten had ik het gevoel
dat de wereld helemaal van steen begon te
worden: een langzame verstening in een meer
of minder vergevorderd stadium al naar gelang
de persoon of de plaats, maar die geen enkel
aspect van het leven onaangetast liet. Het was
alsof niemand kon ontkomen aan de onverbiddelijke blik van Medusa.
De enige held die in staat blijkt Medusa’s
hoofd af te hakken is Perseus, die vliegt met
zijn vleugelschoenen. Perseus richt zijn blik
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niet op het gezicht van de Gorgo, maar alleen
op haar weerspiegeling in zijn bronzen schild.
Zo komt Perseus me ook op dit moment te
hulp, nu ik alweer in een stenen greep dreig te
geraken, zoals dat telkens gebeurt wanneer ik
probeer een moment uit mijn verleden op te
roepen. Het is beter wanneer ik mijn verhaal
samenstel uit de beelden van de mythologie”.

beantwoorden, waar het muzisch-weten van
verhalen de dienst uitmaakt. Perseus komt
hem te hulp. De held met de vleugelschoenen.
De held van de lichtheid. Van de zwaarte van
de werkelijkheid draait hij in een oogwenk
naar de lichtheid van Perseus en naar de
wereld van de beelden, waarmee hij zijn
verhaal wil vertellen.

Dit citaat van Calvino raakt voor mij een
kern. Want ook Calvino reflecteert hier op het
“kind, kom tot jezelf ”-motief versus het belang
om dat juist níet te doen en de vervoering te
zoeken, zoals ik dat eerder verkende in de
woorden van Plato en in mijn eigen makerschap. Calvino schetst zichzelf als een professional die een evenwicht probeert te vinden
tussen wat de wereld van hem vraagt, en
wat hij zelf als maker te zeggen heeft. Calvino
zoekt naar de verbinding tussen de zwaarte
van wat hij het “bewogen wereldspektakel”
noemt en de lichtheid van zijn eigen schrijverschap. Hij komt er niet uit als hij bij de wereld
begint. De zwaarte daarvan lijkt besmettelijk.
Eenmaal daar begonnen zet die zwaarte zich
door in zijn woorden. Dan versteent hij en
loopt hij vast. Ook in de tekst die hij schrijft
voor zijn lezing treedt dat probleem op. Hij
probeert in neutraal samenvattende toon zijn
schrijverschap te overzien. Maar zin voor zin
loopt hij onherroepelijk vast in de feitelijkheid
van die beschrijving. De ervaring van het langzaam verstenen sluipt zijn tekst binnen. Hij
beschrijft dat proces woord voor woord, zo
langzaam als hij kan. De tekst komt daarmee
als vanzelf tot staan. Het was, zegt hij tot slot
van dat fragment “alsof niemand kon ontkomen aan de onverbiddelijke blik van
Medusa”. Er is geen ontkomen meer aan...
Maar in die zwaarte treedt tegelijk de omkering op. Het beeld van Medusa opent de
muzische dimensie van beeld en verbeelding.
Hij kan de kwestie van de zwaarte van de
werkelijkheid ineens in een ander register

De wending die Calvino in dit stukje tekst
maakt laat zich uitleggen als schakelen van
de gewone modus naar de muzische modus.
Hij verschuift het perspectief van de analytisch
rationele modus van feiten en wat in boeken
opgeschreven staat, naar de vervoering van het
spel, die je meevoert (Huizinga 1938, Gadamer
2014).
Even verder maakt Calvino een belangrijke
opmerking. Hij zegt: “Met mythen moet je
niet te haastig omspringen; het is beter ze
in het geheugen te laten bezinken, elk detail
uitvoerig te overdenken en je gedachten erover
te laten gaan zonder hun beeldentaal te verlaten. De les die we uit een mythe kunnen
halen bevindt zich in het letterlijke verhaal,
niet in wat wij er van buitenaf aan toevoegen”.
Een mythe is niet een verzameling metaforen,
niet een wat wonderlijk verhaal, dat we door
het uit te leggen begrijpelijk kunnen maken.
De irrationele beeldtaal is precies dat waar de
mythe over gaat. Er is tijd nodig om de beelden
werkzaam te laten worden. Calvino spoort ons
aan het in die vreemde wereld waarheen de
mythe ons voert uit te houden: het ongewone
daarvan te verduren.
De beelden in de mythe zijn ongewoon, irrationeel, ambigue en dubbelzinnig. En toch
kloppen ze ergens. Ze raken ons, brengen ons
in vervoering en spreken ons aan, terwijl we
nooit helemaal precies begrijpen waarom.
Wat zijn die beelden? Ik blijf nog even bij
deze mythe hangen om ook hier in dit artikel
het ongewone nog wat langer te verduren.

De plaats waar Medusa zich bevindt kan niet
normaal bereisd worden. Het is extreem ver
weg. Door de vleugelschoenen kan Perseus
zich verheffen in het element van de wind
en de wolken en zich in een oogwenk ergens
anders bevinden. Die snelle overgang (en
letterlijke vervoering in de zin van een reis)
van de ene naar de andere realiteit fascineert.
Het is als met de dirigent die zijn dirigeerstok
heft om ons al meteen het volgende moment
binnen te laten in de muziek. Het is de stok op
de snaar. De pen op papier. Het is precies die
snelheid waarmee Calvino met één zin uit de
zware werkelijkheid in de wereld van de
mythen stapt. Deze afstand tussen werkelijkheid en verbeelding is in zekere zin onbegaanbaar groot. En toch kunnen we er plotseling,
als in een oogwenk, zijn. Bij de overgang van
het gewone naar het muzische wordt Perseus
in de mythe geholpen door Minerva, die hem
de vleugelschoenen aanreikt.

Vervolgens kost het moeite en oefening om
het in dat elders uit te houden. Perseus bestrijdt Medusa zonder haar direct aan te zien.
Hij gebruikt een gladgewreven bronzen schild
als spiegel. Dat krijgt hij te leen van Minerva.
Dat komt natuurlijk goed uit in die situatie.
Fijn als de goden je bijstaan. Maar hoe moet
hij vechten? Die vraag houdt mij bezig. Zijn
hele repertoire aan hak- en slagtechnieken is
met gewoon kijken ontwikkeld. Maar nu staat
hij ineens in een spiegelgevecht, in de ‘omgekeerde wereld’ zoals kinderen dat noemen.
Het vraagt oefening om het daarin uit te
houden. Zijn gewoonte leeft nog andersom.
Hij kan niet direct en adequaat op alle visuele
signalen reageren die hij krijgt. Het is een
ongepaste veronderstelling bij een held, dat
snap ik best, maar ik denk dat Perseus oefent
voordat hij aan het gevecht begint. Dat
bronzen schild is een mooi cadeau. Maar het
is ook een opgave. Het gaat nu eenmaal niet
vanzelf. Zelfs niet als het waar is dat Minerva
uiteindelijk zijn hand leidt bij de fatale slag.
In het ‘gewone’ leven willen we altijd weten
waar we zijn en waarom. Maar in het muzische
weten we dat vaak niet. In de andere realiteit
van het mythische en het muzische zijn de
dingen niet wat ze zijn. Betekenissen staan
niet vast. Ze zijn, niet logisch herleidbaar, in
constante verandering. Om dat niet-weten
en dat alle kanten op stromende van de vervoering te laten ervaren laat ik het verhaal
nu even de vrije loop. Uit het bloed van de
verslagen Medusa wordt het gevleugelde paard
Pegasus geboren. Pegasus vliegt naar de berg
Helicon en trapt met zijn hoeven een bron in
de berg. Die bron wordt de woonplaats van de
muzen. Minerva, die Perseus ook na de slag
met Medusa nog lange tijd terzijde staat, gaat
op enig moment weer verder. Ovidius (Ovidius
1999) schrijft: “Nu vertrekt zij van Seriphis,
gehuld in wolkenkleed, laat Gyaros en Cythnos
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voortgaande stroom van dit type verandering.
De dingen zijn niet af en afgerond, maar in
constante transformatie en beweging. Het
gruwelijke monster Medusa bloedt. Daar
wordt een gevleugeld paard uit geboren. Dat
paard slaat een bron in een berg, waar vervolgens heilig water uitkomt. De muzen gaan daar
wonen. Het wordt letterlijk een inspiratiebron.
De sequens monster-strijd-bloed-paard-bron
laat zich in het geheel niet logisch uitleggen.
Toch spreekt er een evidentie uit. Als het ons
verteld wordt, dan ontvangen we dat. Het
brengt ons in vervoering en dat voert ons mee.
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rechts, neemt wat de kortste weg lijkt over
zee naar Thebe, waar zij de Helicon, de berg
der Muzen, opzoekt. Daarop strijkt zij neer
en spreekt er tot haar kunstbedreven muzenzusters: “Ik heb iets horen zeggen over ’n
nieuw ontstane bron, door Pegasus met harde
paardenhoeven in de grond geslagen. Daar
kom ik voor: ik wil dat wonderbaarlijke werk
van hem graag zien. Ik zag hem uit Medusa’s
bloed geboren worden”. Wat zijn ook die routebeschrijvingen mooi bij Ovidius. Minerva reist
echt. Ze neemt wat de kortste weg lijkt en laat
Gyaros en Cythnos rechts. En zo gauw ze
aankomt is er een heuse dialoog aan de gang.
Minerva neemt het woord “ik heb iets horen
zeggen...”. De precisie en directheid van deze
tekst onderstreept wat Calvino zegt. Dit is wat
de tekst ons zegt. Laat die beelden werken
zonder er iets aan toe te voegen. De muze
Urania neemt Minerva mee naar de door

Pegasus gemaakte bron met het heilige water.
Ze bekijken de bron en de omgeving. Minerva
prijst de muzen om hun woonplaats en hun
werk. Opnieuw schrijft Ovidius hier een paar
regels met veel gevoel voor detail waardoor het
beeld gaat leven: “Deze [Minerva, BvR] bewondert lange tijd de bron, de vijver die door
hoefslag is gevormd, bekijkt rondom het overoude geboomte en de grotten, al die planten,
rijk in bloei en prijst de muzen evenzeer gelukkig om hun woonplaats, als om hun werk”.
Het eerste beeld dat mij aanspreekt is de overgang van het gewone naar het muzische, door
de wereld van de mythen in te gaan (dat is de
overgang die Perseus ook zelf maakt); het
tweede beeld is de oefening om de tekens te
verstaan en het daar uit te houden; het derde
beeld of eigenlijk de vertelling spreekt mij aan
door de verandering. Ovidius noemt zijn boek
Metamorphosen. De mythische wereld is een

IV – Geen conclusies
In plaats van conclusies te trekken wil ik voorstellen om met dit artikel over vervoering en
de beelden die in taal en tekening worden
opgeroepen om te gaan zoals Calvino dat
adviseert met mythen. De ruimte openhouden,
zodat de vervoering voor zich kan spreken en
kan duren. “Met mythen moet je niet te haastig
omspringen; het is beter ze in het geheugen
te laten bezinken, elk detail uitvoerig te
overdenken en je gedachten erover te laten
gaan zonder hun beeldentaal te verlaten. De
les die we uit een mythe kunnen halen bevindt
zich in het letterlijke verhaal, niet in wat wij er
van buitenaf aan toevoegen”.
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Een persoonlijk onderzoek
rond leiderschap, zelfsturing, en de spanning
tussen vormgeven en
laten ontstaan
“Is it possible to reinvent organizations, to devise
a new model that makes work productive, fulfilling,
and meaningful? Can we create soulful workplaces –
schools, hospitals, businesses, and nonprofits – where
our talents can blossom and our callings can be
honored?”
–Frederic Laloux, Reinventing organizations (2014)

213

Het lectoraat Kunst en
Professionalisering en
de Baak: Een ontmoeting
tussen werelden
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vinden om met de eisen van de veranderende context te leren
omgaan.
Hij doet daarin een toekomstvoorspelling: de blauwgroene (Teal)
organisatie is een organisatie waarin zelfsturing de plaats van
Het begon met een samenkomen hiërarchie en vaste structuren inneemt. Het gaat in de Teal orgavan twee werelden: die van het
nisatie niet alleen om efficiëntie en effectiviteit, maar ook om een
lectoraat Kunst en Professionadiepere verbinding met de context, met zingeving, en inspiratie.
lisering, via Bart van Rosmalen,
Authenticiteit en ‘professionele eigenzinnigheid’ staan daarin
over professionalisering en
centraal. De vraag komt dan op: hoe ontwikkel je mensen richting
performatieve maakprocessen,
deze nieuwe realiteit, waarin zij steeds meer op eigen kracht gaan
en die van de Baak, over leiderfunctioneren? Wat betekenen deze nieuwe inzichten voor leiderschap en persoonlijke ontwikkeschap en zelfsturing?
ling. In de Baak zijn we bezig
met ‘the human side of enterMijn ontmoeting met Bart van Rosmalen en het lectoraat plaatste
prise’, met leiderschap, niet
deze vragen in een voor mij bijzonder daglicht, want ook het lectoalleen in de zin van ‘hoe stuur
raat Kunst en Professionalisering is bezig met de ideeën die Laloux
ik anderen aan?’, ‘hoe stuur ik
beschrijft in zijn Reinventing organizations. Ik leerde de wereld van
mezelf aan?’ of anders gezegd:
de performatieve kunsten kennen als een prachtige en rijke meta‘hoe krijg ik zeggenschap over
foor voor het hele gebeuren rond leiderschap en zelfsturing: wat is
mijzelf? Hoe kan ik mijzelf
de rol van de performer, en in hoeverre stuurt hij zijn publiek aan?
ontwikkelen om bij te dragen
Of is de performance in wezen een ‘co-creatie’ tussen performer en
aan niet alleen een efficiënte,
publiek? Waar haalt de performer zijn of haar kracht, inspiratie en
maar ook zinvolle en gelukkige
invloed vandaan? Ongetwijfeld wordt de performer geïnspireerd
organisatie?’
door het publiek, en is dat een deel van zijn/haar ‘gift’ aan het
publiek. Dus: hoe zit dat met sturen en gestuurd worden, leiden en
Deze vragen zijn zeer actueel
volgen, betekenis geven en betekenis krijgen? Allemaal rijke beelden
in organisaties van vandaag.
kwamen op uit deze ontmoeting.
Organisaties moeten hun weg
zien te vinden in een toenemende
complexiteit. In een poging de
Maitland Late
complexiteit te hanteren raken
Bart en ik begonnen met een aantal ‘Maitland Late sessies’, waarin
organisaties verstrikt in protowe deze thema’s onderzochten. Een Maitland Late sessie mondt uit
collen en regels, maar deze
in een korte performance van een half uur, van 22:00 – 22:30, in het
blijken niet te werken, hebben
mooie Maitland Theater bij de Baak in Driebergen, voor deelnemers
eerder een averechts effect
die daar een opleiding volgen. Deze performance krijgt vorm via de
van kramp, verwarring en
ontmoeting tussen een trainer van de Baak en een artiest. Bart is in
dehumanisering. In dit kader
zekere zin de spil, want hij brengt artiest en Baaker(s) samen, en
schreef Frederic Laloux het
‘regisseert’ de sessie, brengt daarin dramaturgische aspecten aan,
baanbrekende boek Reinventing
wat op zichzelf al een rijke context biedt voor allerlei ideeën rond
organizations (2014). Laloux
leiderschap en performatieve kunsten. Zo is er ‘het optreden’ waar
beschrijft een evolutionair
we naartoe werken, wat de avond richting geeft. Of ‘de improvisaproces van organisaties door
tie’, die het nodig maakt om je open te stellen voor wat er in het
de eeuwen heen, die steeds
hier en nu gebeurt. Of ‘de ontmoeting’ tussen disciplines, waarbij
nieuwe antwoorden moeten
luisteren, aftasten en experimenteren centraal staat.

We gaven deze ontmoetingen
vorm op basis van ‘bronnen’.
Ieder nam voorwerpen, teksten,
filmfragmenten en muziek mee,
die hem of haar inspireerden.
Soms wist je niet precies waarom, wist je zelfs niet of je
bronnen wel iets met het gekozen thema te maken hadden.
Dat werd in dialoog uitgezocht.
Zo heb ik gewerkt met violiste
Esther Apituley, met tapdanseres
Marije Nie en percussionist
Marijn Korff de Gidts over het
thema “betekenis geven”, en met
trompettist André Heuvelman in
een aflevering die we noemden
“De focus van de aandacht”.

De spanning, het nietweten, het ‘erin stappen’,
de kwetsbaarheid
In haar reflectie schrijft Marije
Nie het volgende over het voor
mij misschien spannendste
onderdeel van deze sessies.
In dat onderdeel, dat het thema
‘betekenisgeving’ onderzocht,
deden we een ‘bewegingsimpro’
voor het publiek, een soort
gesprek zonder woorden via
beweging, waarin Marije zich in
haar bewegingen liet inspireren
door mij en omgekeerd, en wij
door de tevens geïmproviseerde
muziek van percussionist Marijn
en cellist Bart. We wisten niet
wat deze interactie zou opleveren:

Na de voorstelling praat ik met een jonge man uit het publiek.
Hij vertelt dat hij de vrije bewegingsimpro het spannendst vindt.
Ik ben verrast, dat had ik niet verwacht. Voor hem was het helemaal ongrijpbaar en onvoorspelbaar. Een staat van betekenisloosheid, waar de spelers zich met energie doorheen bewegen.
Als dan ook de grenzen van het speelvlak overschreden worden
(Marije verliet het podium en rende het publiek in) krijgt hij het
gevoel dat alles zou kunnen gebeuren. Ik vind het mooi dat hij
deze toestand van openheid en onzekerheid als positief ervaart.
Hierin staat niet alleen veel van wat dit met deze man uit het
publiek deed, maar ook met mij. Ik werkte met mensen die gewend
waren zich te bewegen, hun puur persoonlijke expressie te tonen
voor een publiek, het publiek mee te nemen en in vervoering te
brengen, en ik voelde aan den lijve de enorme kwetsbaarheid
daarvan, en ook een begin van de kracht die daarvan uitgaat.
Het klinkt zo makkelijk, en het is zo populair: het ‘niet weten’.
Zelf belandde ik daar middenin. Ik ben iemand van woorden,
teksten, beschouwingen en waarnemingen. Ik ben een denker,
en door de tijd heen heb ik mijzelf steeds meer leren kennen als
een voeler, als een sensitief persoon die waarneemt met al mijn
zintuigen. Het bewegen, het ‘erin stappen’, heel letterlijk, is voor
mij onbekend terrein. Mij overvalt in die beweging een groot gevoel
van kwetsbaarheid, eigenlijk is het schaamte, en dat is niet vreemd
want door ‘erin te stappen’, op het podium te gaan staan, maakte
ik me zichtbaar, aanraakbaar bijna.
Bijzonder eigenlijk, dacht ik later, dat er een zekere schoonheid zit
in iets helemaal niet kunnen en het dan toch doen, zoals bij mij
het geval was in deze ‘dans’. Want juist door mijn onbekendheid
met bewegen op deze manier voelde ik de kwetsbaarheid ervan,
waar ik die veel minder voel in de dingen die ik wél goed kan. Er is
een zekere naaktheid, intensiteit en echtheid in iets doen wat je
nog nooit eerder hebt gedaan.
Ik merkte in de ‘dans’ met Marije dat ik maar één ding kon doen,
en dat was er helemaal voor gaan. Er helemaal in stappen. Niet
denken, maar doen, geen reserve, maar me overgeven aan wat er
gebeurde en zonder enige aarzeling handelen. Ik wist niet wat ik
deed, of beter gezegd: ik wist niet wat ik zou gaan doen. Dat is een
vorm van helemaal aanwezig zijn. Mijn denken bleek een manier om
me te distantiëren, om een zekere afstand te houden tussen de
mijzelf en de handeling. Maar daarvoor was hier geen tijd, want
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Marije en de muziek waren te
onmiddellijk voor gedachten.
Later in mijn bed – ik bleef
overnachten bij de Baak in
Driebergen – overviel de
schaamte me alsnog. Wat had
ik precies gedaan? Wat waren
de reacties van het publiek
geweest? Ik wist het niet meer
precies. Ik was er zodanig
ingestapt dat ik weinig registratie had gehad van mijzelf
en van het publiek, maar die
registratie haalde zichzelf
achteraf in.
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Ik ervoer het belang hiervan
voor leiders, want ook zij zetten
zichzelf op het spel om anderen
in beweging te krijgen, om
invloed uit te oefenen en te
inspireren. Dat voelt soms
kwetsbaar. Kunstenaars laten
zien dat als je iets helemaal
doet, zonder reserves, in alle
kwetsbaarheid en zichtbaarheid,
je inspirerend bent.
En zo leerde het me ook iets
over (mijn eigen) zelfsturing,
ofwel ‘het leiderschap aan
mijzelf’: zelfsturing bleek voor
mij niet ‘controle over jezelf’ te
zijn, maar eerder ‘overgave aan
jezelf’.

Staging Leadership
Voor mij waren de Maitland
Late sessies radicaal andere
onderzoeksbijeenkomsten dan
de gebruikelijke. Hier werd alles
aangesproken: het denken, het
lichaam, het bewegen en het
voelen. Die rijke ervaring leidde

ons verder. Verschillende Baakers hadden met Bart Maitland Late
Sessies gedaan, ieder vanuit een eigen invalshoek, allen gerelateerd
aan Barts promotieonderzoek rond muzische professionalisering.
Zij: Annelies Hoogcarspel, Caroline van der Linden, Michiel Res, en
ik, en een nieuwe groep vanuit het HKU netwerk (Nirav Christophe,
Patrick van der Hijden, Peter Rombouts, Carolien Oostveen, en Bart)
besloten eens samen te komen in een nieuw en breder verband. We
noemden deze samenkomst ‘Staging Leadership’.

Zelfsturing, vormgeven, en ‘laten ontstaan’
Ook in Staging Leadership onderzochten wij het thema zelfsturing,
een actueel thema dat ook In Laloux’ Reinventing organizations
centraal staat: Is het mogelijk om als groep, zonder leider, richting
te vinden in het onderzoeken van een thema, en hoe gaat dat dan
in z’n werk? Ik wist toen nog niet, dat dit thema veel raakvlakken
heeft met mijn ervaringen tijdens Maitland Late.
Zelfsturing bleek niet eenvoudig. Zo ontstonden er meteen vragen
over ons leiderschap: waren Bart en ik als initiatiefnemers niet te
sturend? Wat zou er gebeuren als wij los zouden laten? Zou er een
vacuüm ontstaan? Zou de groep spontaan initiatieven nemen, of
zouden we op elkaar blijven wachten?
Zelf was ik benieuwd naar de werking van ‘vormloosheid’. Je laat
daarin – zonder enig idee vooraf – ontstaan wat zich ontvouwt,
neemt een ‘volgzame’ positie in, aandachtig waarnemend wat zich
ontvouwt. Net zoals tijdens de bewegingsimpro met Marije Nie:
terwijl we bewogen ontvouwde de werkelijkheid zich voor onze ogen,
we wisten niet precies hoe het zou lopen, maar we waren er wel deel
van. Dat boeit mij, omdat ik in mijn werk en daarbuiten steeds weer
de wijsheid van de natuurlijke orde tegenkom. Daarmee bedoel ik
dat als je geen bedoeling hebt, geen idee vooraf, er vaak bijzondere
dingen ontstaan, die een zekere wijsheid in zich dragen. En ik
ontmoette kunstenaars, ‘makers’, die ‘vormgaven’. De dialoog was:
krijgt alles niet pas betekenis wanneer het gegoten wordt in een
vorm? En: is mijn ‘laten ontstaan’ niet ook een vorm, hoe minimaal
ook? Geef ik daarmee geen leiding of sturing? Hoe kunnen we het
spanningsveld tussen ‘vormgeven’ of leiden en ‘laten ontstaan’ of
volgen hanteren?

Minimale vorm –
maximale vrijheid
Terwijl wij navigeerden tussen
vormgeven en laten ontstaan,
ontstond tijdens die ontmoetingen een werkvorm die
wij niet hadden kunnen voorzien.
In de eerste Staging Leadership
ontmoeting gebeurde er iets,
wat de volgende ontmoetingen
zou vormen: we liepen uit in de
tijd, waardoor niet iedereen aan
bod kwam. Dat voelde niet goed
want ook zij die door tijdgebrek
niet aan bod kwamen hadden
zich voorbereid. Dat leidde in de
daaropvolgende bijeenkomst
– ondanks de plannen die Bart en
ik daarvoor hadden gemaakt –
tot een gesprek over ruimte geven
en ruimte nemen, wat een belangrijk thema in zelfsturing bleek.
We kwamen tot een simpele
vormingreep, die als volgt gaat:
1) we vragen via een opdracht
vooraf of deelnemers iets willen
inbrengen en voorbereiden, 2) we
tellen het aantal deelnemers dat
iets wil inbrengen, 3) we bepalen
de beschikbare tijd, en delen die
in in tijdslots. Alleen die tijdslots
worden strak gehanteerd. Zo
gaven wij het spanningsveld
tussen vormgeven en laten ontstaan vorm: alles mag, maar de
tijd wordt gehandhaafd. Dit
leidde niet alleen tot een eenvoudige vorm, maar ook tot een
vorm die gemakkelijk overdraagbaar is, die iedereen kan ‘doen’.
Het leidt tot een minimum aan
leiderschap door één of meerdere
personen, want het is niet een
persoon, maar het tijdslot dat
regeert.

Mijn persoonlijke leerervaring
Mijn uitgangspunt/aanname aan het begin was: er is een natuurlijk
proces dat wijsheid en schoonheid in zich heeft, dat geëerd en
ontdekt moet worden. Ik wil leren wat dat natuurlijke proces mij te
vertellen heeft. Het is een kunst het zich ontvouwende verhaal te
‘horen’. Die kunst bestaat erin dat natuurlijke proces minimaal te
beïnvloeden, door te volgen, te voelen, en waar te nemen, en zo te
ontdekken ‘waar het heen wil’. Vormgeven, dacht ik, verstoort de
orde in dat proces. Ik heb ontdekt dat ik daar tussen zit, als creërend
wezen, met mijn bedoelingen en mijn wil. Slechts één keer was dat
niet zo: in de hierboven beschreven ‘dans’ met Marije Nie, want ik
was zo volledig ‘in’ de beweging dat er van een leidend of volgend
‘ik’ geen sprake meer was. Maar als ik de tijd heb om te denken,
vorm te geven, dan is er een ruimte tussen mij en het maakproces,
en dan geef ik vorm, of ik nu wil of niet, óók in mijn ‘laten ontstaan’,
want dan ben ik het die laat ontstaan.
Tijdens een timeslot waar ik mijn vraagstuk mocht inbrengen
poneerde ik mijn ‘conclusie’: dat alles al goed is, dat hoe het ook
gaat, het goed is zoals het is, dat de worsteling tussen vormgeven
en laten ontstaan moet zijn zoals die is, en dat ondanks of dankzij
al die worstelingen de wereld vorm krijgt, en dat wij deel zijn van het
vormgeven en het vorm krijgen. Dat is wat Staging Leadership mij
leert.

Tenslotte: Leiderschap
Leiderschap gaat over vormgeven, inspireren, en beïnvloeden. Wat is
de betekenis van Staging Leadership voor leiders? Hoe meer we erin
stappen, des te meer risico en kwetsbaarheid, én des te meer invloed
en inspiratie. Als we erin stappen worden we deel van het proces.
We leiden niet alleen, maar wórden er ook door geleid; we zijn er
onderdeel van. Leiden leiders of volgen ze? Als de leider afstand
houdt heeft hij meer controle, maar minder invloed; als hij erin stapt
heeft hij meer invloed, maar minder controle, want hij wordt deel
van een geheel met een eigen wijsheid. Een geheel dat een richting
kiest die je kunt beïnvloeden of inspireren, maar hopelijk niet meer
dan dat. Misschien is dat ‘je mee laten voeren om zo te inspireren’
een essentie van leiderschap, die podiumkunstenaars aan leiders
kunnen leren.
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Carolien Oostveen

Praktijken van Muzische Professionalisering

218

Aanspreken
van eigen
kunstenaarschap
Een bijdrage
aan een minor
voor de CHE
Februari 2015,
Hallo Jelle,
We hebben elkaar 3 weken geleden gesproken over jouw wens voor een
minor bij de Christelijke Hogeschool Ede en over het Lectoraat Kunst en
Professionalisering. Wat mij betreft een boeiend gesprek, dat smaakte
naar meer. Toen wist ik niet zo goed wat ik je bieden kon. We zouden het
eens laten bezinken en er op terug komen. Dat doe ik dan ook bij deze.
Er is een aantal zaken dat ik bijzonder vind en dat bij me blijft hangen:
jouw persoonlijke verhaal en hoe de kunst je meer vrijheid in werken bracht.
Je richt je in de minor op de kunstenaar van de 21e eeuw. Deze biedt ons een
heel eigen ervaring, vrijheid, vrije ruimte. Dat heb je in je eigen schilderpraktijk ook zo ervaren. Je missie is om studenten van Christelijke Hogeschool Ede (CHE) iets van die vrijheid door de kunst te laten ervaren.
De opzet van de minor is nu beschouwelijk van aard, door middel van het
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bezoeken van ateliers, het bekijken van
tv-uitzendingen/documentaires en
daarnaast het reflecteren van de student
daarop. Het is een 7 weken programma
dat in grote lijnen staat.
We hebben gesproken over de vraag
of studenten ook iets kunnen maken.
Binnen het lectoraat Kunst en Professionalisering gaat het, naast vertellen,
spelen en delen/openbaar maken, ook
over maken. Maken in de kleinste zin van
het woord of in de breedste definitie. Het
hoeft niet perse kunst te zijn. Je vroeg je
af of jullie studentenpopulatie dat wil/
aankan: een uitnodiging tot maken.
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De 21ste Eeuw vraagt om kunstenaars
Broedplaatsen van innovatie
In deze minor word je geprikkeld de kunstenaar
en ontwerper in jezelf wakker te maken. Je
wordt uitgedaagd om op het snijvlak van kunst
en sociale innovatie in beweging te komen.
Laat je raken door schoonheid, kunst en natuur.
Door innovaties die van betekenis zijn. Kom in
beweging om te ontwerpen wat er nog niet is.
We leven in een tijd waarin oude zekerheden
verdwijnen. In plaats van af te wachten wat
ons gaat overkomen, borrelt het overal van de
initiatieven om de leef- en werkomgeving opnieuw vorm te geven. Ga zelf ook aan de slag
met de opdracht die God aan Adam & Eva gaf:
“bewerk de aarde, maak er iets moois van!”
Studenten worden uitgedaagd mede vorm
te geven aan de wereld van morgen. Door
allereerst op een andere manier naar de
huidige wereld te kijken, zich te laten raken,
wakker gemaakt te worden. Deze ervaringen
worden meegenomen in coaching, waar
zij hierop bevraagd worden (niet om te

Zo startte ik een mail naar aanleiding van
een kennismakingsgesprek met Jelle Terpstra,
docent op de CHE, die een nieuwe verbredende
minor, een keuze vak wilde ontwikkelen. Voor
studenten van de CHE, maar ook van andere
hogescholen, die geprikkeld willen worden
voor het (eigen) kunstenaarschap.
Jelle heeft het in eerste instantie op de volgende manier geformuleerd.

censureren, maar om er taal voor te vinden).
In ‘broedplaatsbijeenkomsten’, waar ook
externen aan meedoen, verwerkt de student
zijn idealen, dromen, kunstzinnige ideeën,
talenten in een gezamenlijk design.
•	Actieve participatie en zich laten raken
door kunst
•	Lef ontwikkelen om af te wijken van
de standaard en het vertrouwde
(de betekenis van kunst voor de professional)
•	Actief ‘broeden’ en ontwerpen in
samenspraak met anderen (medestudenten, alumni, vertegenwoordigers
uit Foodvalley en andere culturen)
•	Hanteren van paradoxen en complexiteit
als uitdaging.
•	Innovatief en creatief vermogen benutten
van jezelf, de ander en de samenleving
•	Reflecteren op cultuurmandaat als
christen in de 21e eeuw
•	Reflecteren op je rol in de samenleving
in transitie

Het idee van het maken stond op dat moment nog niet op Jelle’s agenda. Het betrof veel meer het design-thinking of concept-denken. Hij
schreef “ons denken verschuift naar analytisch naar concept-denken.
Het conceptuele tijdperk, waarin we nu zijn beland, gaat om combinaties leggen tussen je linker- en rechterhersenhelft. Beide zijn nodig
om te komen tot de juiste context om betekenis te kunnen geven aan
dingen. Met concept-denken activeren we andere delen van de hersenen. Daarmee dragen we effectievere oplossingen aan voor de ingewikkelde problemen van vandaag (Van Wulfen 2015).1
Hij noemt het verlangen om de studenten los te laten komen van de
gebruikelijke, in mijn woorden brave en nette, CHE mentaliteit. Er
wordt normaal gesproken niet veel geëxperimenteerd, uitgeprobeerd,
anders gedaan. Wat vervolgvragen oproept als: hoe zorg je daarvoor
en wat is er dan nodig in de lessen?
Een van de uitgangspunten is dat Jelle in de opbouw van de minor het
idee heeft om de studenten veel te laten ervaren, ze veel informatie te
laten vergaren, kunst te laten zien, verhalen te laten horen etc. etc.
Kortom divergeren. Daarna wil hij de studenten met al die kennis en
ervaring los laten en dan niet vertellen hoe te convergeren naar een
eindopdracht, dus niet perse te beschrijven wat ze moeten afleveren,
wat het resultaat moet zijn. Het open te laten.
Ik vind dat een spannend en prettig gegeven. Op deze manier mag de
verantwoordelijkheid om de kunstenaar in jezelf aan te spreken echt
op ieders eigen manier gebeuren. Er is vrijheid binnen het speelveld
van deze minor.
Aan het vergaren van alle ervaringen ontbrak het volgens mij aan het
makerschap. Bestaat de kunstenaar niet bij de gratie van het feit dat hij
een artefact of kunstwerk aflevert in welke vorm dan ook? Aangezien
Muzische Professionalisering juist het maken, of zelfs het ‘denken door
te maken’ als essentieel element van professionalisering naar voren
haalt, wilde ik graag (vanuit het lectoraat) een bijdrage leveren aan
de ontwikkeling en uitvoering van deze minor door dit laatste aan te
wakkeren. Kunnen we, en dat is het onderzoek, door deze bijdrage de
studenten los laten komen van het gebruikelijke?

1	Wulfen, G. van. (2015) De Innovatie Expeditie, een visuele reisgids naar nieuwe
diensten en producten. Uitgeverij Van Duuren Management
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Wat kun je verwachten: of denk en doe eens anders!
De Kennismakingsbijeenkomst

Opzet van minor
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De minor is opgebouwd uit 5 leerlijnen, waarbij de student op hele verschillende manieren
met kunst en innovatie kennismaakt. De
conceptuele lijn biedt een serie hoorcolleges
met achterliggende visies en theorieën. Een
tweede leerlijn gaat over ondernemerschap
waarin praktijkverhalen van kunstenaars en
ontwerpers klinken. De derde leerlijn betreft
(door de student zelf georganiseerde) bezoeken
aan musea of voorstellingen en werkplaatsen.
Hier wordt de kunst ervaren (zien en geraakt
worden). Het verzamelen van alle informatie
in de verschillende leerlijnen, dus zowel
ervaringen, als gelezen theorie, als gerichte
programma’s die men op tv gezien heeft
worden verwerkt in een blog. Deze lijn wordt
het ‘thuis werken’ genoemd. De laatste leerlijn
is gericht op het innoverend vermogen, het
heeft de vorm van een coachingstraject, waarin
de student uitgedaagd wordt om de comfortzone los te laten, en meer het experiment en
de innovatie op te zoeken.
Om de koppeling te maken van alles wat
ervaren wordt naar de eigen praktijk en
professie wordt elke student gevraagd om
een maatschappelijk vraagstuk te kiezen
passend bij zijn a.s. professie dat hij vanaf de
start meeneemt. Het doel is niet om perse een
mogelijk antwoord te vinden op dit vraagstuk.
Het is meer een leidraad om het geleerde en
datgene wat wordt ervaren te kunnen vertalen
naar eigen werk.

Wat ontwikkelen we samen?
Het coaching traject, de laatst genoemde leerlijn, ontwikkelen we met elkaar. Het past om
vanuit het onderzoeksprogramma Muzische
Professionalisering samen een (deel van een)
nieuw vak te ontwerpen. We gebruiken de
kunst, of breder ‘het muzische’, als bron om
vanuit te werken door het:

-		 delen van bronnen die inspireren
-		werken met theatrale werk- en gespreksvormen
-		het tastbaar ‘maken’ van vormen van
reflectie
-		samenwerken over grenzen van
disciplines heen
-		 openbaar en publiek maken hoe we werken
Samen zochten we naar vormen die in elke
bijeenkomst de student uit zijn comfortzone
zou halen, waarbij hij iets nieuws zou ontmoeten.

Hoe beoordeel je het experiment
van de student?
De beoordeling van deze minor bestaat, naast
de gebruikelijke aanwezigheidsplicht, uit verschillende onderdelen. Allereerst is dat het
bijhouden van een blog. Het muzische principe van openbaar maken en delen sluit hier
goed bij aan. Het idee is dat elke student zijn
ervaringen, overpeinzingen rondom het kunstenaarschap in het algemeen en zijn eigen
kunstenaarschap in het bijzonder toont. Men
wordt uitgenodigd om in ieder geval aan twee
studenten in de klas en twee docenten hun
blogs te tonen.
Ten tweede eindigt dit vak met het doen van
een kunst-performance. Aangezien de student
het gebruik van PowerPoint en Prezi goed kent,
dagen we ze uit om nu iets anders te doen.
Een zogenaamde performance, waarbij ze
hun maatschappelijke vraagstuk koppelen aan
hun eigen kunst/kunstenaars-ontdekkingen
van de weken ervoor.
Als laatste vragen we ze een verslag te schrijven over de ontwikkeling van eigen kunstenaarschap en een reflectie op het gekozen
maatschappelijke vraagstuk en de hernieuwde
kijk hierop of vraag hierover. Het is eigenlijk de
onderlegger bij hun performance.

In een grote kring, in een te klein lokaal zitten 24 derde en vierdejaars
van allerlei studies binnen en buiten de CHE. Jelle vertelt nogmaals
hoe de opbouw is van deze minor en wat mijn rol is. Ik stel mij voor
aan de hand van mijn studies: kunstacademie, trainersopleiding,
pedagogiek. En over het waarom van die keuzes. Dat het kunstenaarschap balans brengt in het gevende en dienende trainersvak.
Ik vertel ze wat ik hen graag wil bieden: anders kijken, anders horen,
anders doen en dat ik ze zal uitdagen tot het doen van een performance, zonder PowerPoint, aan het einde van deze lessenserie.
“hoe weet u dan dat ik een voldoende krijg?”
Ik grinnik om deze vraag en leg uit dat ik komende weken allerlei
voorbeelden zal geven of aanleidingen van waaruit je een performance
kan maken. Ik begrijp de vraag direct, we zijn met zijn allen in een
nieuw speelveld, waar de regels anders en voor hen nu nog onbekend
zijn. Waar moet ik aan voldoen? Wat is de maatstaf? Het zijn vragen
waar we op dit moment nog niet veel antwoord op hebben.
We vragen ze terug te blikken op de eerste week, wat ze gehoord en
gezien hebben in het college en het gesprek met de eerste kunstenaars.
Zeven minuten krijgen ze de ruimte om alles vooral associatief te
schrijven. In kleine groepjes lezen ze de geschreven teksten voor.
Er is daarna een tweede ronde om te reageren op datgene wat één van
hen voorgelezen heeft. Met dit citaat als uitgangspunt krijgen ze de
ruimte daar weer associatief op te schrijven. Wie citeer jij uit deze
groep? En schrijf daar op door.
Ik vraag ze te eindigen met een vraag.
Ook nu lezen ze weer voor aan elkaar.
Samen kiezen ze een van de vragen uit.
Die gaat beantwoord worden door de anderen in de groep met een
onverwachte metafoor. In het oor van een ieder fluisteren Jelle en ik
objecten, natuurverschijnselen, publieke figuren als antwoord op de
vraag. Men associeert op de metafoor en de vraag, er worden weer
stukjes geschreven.
Als iedereen klaar is met het beschrijven van het associatieve, metaforische antwoord op de gestelde vraag is er nog 1 laatste extra uitnodiging: geef het antwoord anders dan je normaal zou doen. Spreek
het luid uit, als je zacht spreekt, doe het liggend, achterstevoren. Doe
het anders.
Doe dat maar eens even: gaan zitten en gewoon schrijven.
Bewust nadenken uitzetten en losgaan op papier. Ik had niet
verwacht dat ik dit zo’n bevrijdende ervaring zou vinden. Ik vond
het leuk om te doen en interessant te ontdekken hoe ontzettend
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gemakkelijk reflecteren mij afgaat.
Als hulpverlener is dat uiteraard een
enorm belangrijke kwaliteit om te
bezitten, maar als ik mijn stuk teruglees
van de les dan is het echt frappant hoe
dicht het verhaal, mijn associatie, bij
mezelf ligt.
(Op een blog van een studente)
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Het idee van deze kennismaking en
coachingssessie is om te vertellen en te
spelen. Kleine talige oefeningen, dicht bij
henzelf in kleine groepjes. Durf ik voor te
lezen wat ik schrijf, voor jou die nog
onbekend aan mij is. In drie rondes steeds
meer durven, meer associatie, meer impuls
volgen, altijd veilig in het schrijven op
papier.
Tot de laatste stap waarin je, nog steeds in
kleine groep, iets geeft aan die student met
die vraag, op een andere manier. Sommigen
doen voorzichtig, anderen durven meer.
Een kleine performance, de eerste.
Achteraf komt er een student naar mij toe
en vertelt haar ervaring. Ik heb nog nooit iets
met veel ruimte of intonatie gezegd. Ik breng
alles altijd rustig. Nu sprak ik luider en met
klemtoon. Diegene die de vraag inbracht,
bleek er ontroerd door.
Nu al zo’n grote nieuwe ervaring over haar
eigen wijze van impact.

“There are only two times in life: now and
too late.”
Laten we eerlijk zijn. Ik ben een beetje laat
begonnen met mijn blog. Maakt niet uit.
Hoop ik dan maar. Ik moest mijn plekje en
gedachten over deze minor even ordenen.
Ik moest het vertrouwde loslaten en me
overgeven aan wat ik allemaal ga meemaken. Me laten raken door kunst.
Ik ben niet perse zo iemand. Ik vind musea
en kunst leuk, maar daar blijft het ook bij.
De eerste week ervaarde ik dan ook als nogal
heftig: veel van mijn klasgenoten laten zich
oprecht (hard) raken door kunst. Ik niet.
In de tweede week kwam daar verandering
in. Meer mensen gaven aan dat ze te nuchter
zijn voor sommige dingen. Fijn. Stukje
herkenning en houvast. Ben dus toch niet
de enige. Vorige week heb ik tijdens de
(voorbereidende) coachingsles meer houvast gekregen en meer duidelijkheid over
de minor. Dit helpt me om nu juist compleet
open te staan voor alles wat we gaan doen
en wat er kan gebeuren. Liever nu dan te
laat.
(Op blog van student Communicatie)

Les 2: wat inspireert je werkelijk?
En waar ben je op betrokken?
Ben je je bewust van wat je inspireert en hoe
verhoud je je er toe dat zijn de vragen van
deze coachingsessie.
Ter voorbereiding vragen we hen om bronnen
mee te nemen. Een bron is iets waar ze naar
terugkeren wat hen inspireert, dat kan een
tekst zijn, een kunstwerk , een stukje film of
muziek, een kinderboek. etc.
Het past bij het muzische, bij het vertellen.
Ik vraag ze divers te kiezen. Voor elke bron
maken ze een A4 waarin “het citaat/beeld”
wordt weergegeven met een korte toelichting.

In tweetallen verdelen de studenten zich om de bronnen met elkaar te
delen. Er verschijnen boeken, catalogi, muzieknummers, stukjes film
en een paar bijbelteksten. De studenten voeren het citaatgesprek,
waarin het gaat om het ontvouwen wat de bron zelf in verbinding met
de student te zeggen heeft. Het is de opgave om daar bij te blijven en
dat te verdiepen in plaats van te begrijpen in de zin van toe-eigenen.
Onze gewoonte is om bronnen instrumenteel en metaforisch uit te
leggen, ze dus te gebruiken voor iets anders dat we willen zeggen. Dat
doen we nu niet. We stellen vragen over de bron, bijvoorbeeld: hoe is
dit stukje film opgebouwd, wat raakt daarin? Ik wijs ze op ook op de
manier van presenteren, hoe het opgehangen is, welke ruimte de bron
krijgt.
Deel 2 bestaat uit het associatief een opstelling of enscenering maken
van spullen die zij meegenomen hebben of die zij op school vinden.
Ik noem het tafeltheater. De opdracht is om een plek te vinden in de
school en daar een klein tafereel te maken met de objecten.
De titel van deze kleine installatie is de maatschappelijke vraag waar
zij mee bezig zijn. Ze hoeven het niet te kunnen uitleggen.
Door met objecten een enscenering te maken ontstaat er een nieuw
perspectief op de vraag die de student stelt. De objecten krijgen het
podium alsof ze personages zijn in het vraagstuk van de inbrenger
Het perspectief van de objecten en van de manier hoe ze ten opzichte
van elkaar neergezet zijn geven informatie over de vraag/titel van het
werk.
Kortom, ze bespreken welke informatie elk object in deze scene geeft
over hun maatschappelijke vraagstuk.
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Het is een spannende en gekke oefening. In de plantenbak, boven op
lichtbakken, in fonteintjes, maar ook gewoon op tafels en stoelen ontstaan allerlei scènes van objecten.
In tweetallen bespreken ze vervolgens met elkaar dit beeld met de gegeven titel. Er ontstaat als het ware een orakel, wat biedt dit beeld je?

Aan de hand van deze titel moesten we in tweetallen de objecten
gaan omschrijven. We moesten dus eigenlijk bedenken hoe die
objecten bij dit vraagstuk kon passen.
Gek genoeg kreeg de opstelling daardoor leven. Het kreeg betekenis.
Ik begon uitgebreid te vertellen en merkte dat ik er een heel verhaal
bij kon bedenken! En achteraf? Ik merkte dat ik trots was op mijn
opstelling! Ik voelde me er helemaal tevreden over en merkte dat de
objecten een bepaalde betekenis hadden gekregen. Objecten die
eerst niks met me deden, raakten me nu ontzettend.
(Op blog studente Pedagogiek)
I. ter Meer: Veilig? Hoe een kleine groep in staat is veel schade aan te richten

Een les over anders kijken, het valt me op hoe smal hun ‘kijk-spectrum
is, er is hier veel winst en ruimte te halen. Nieuwe zienswijzen, loskomen van je eigen manier van kijken, vol oordeel over schoonheid,
saaiheid, of welk ander begrip dan ook. Het helpt om met elkaar opnieuw te leren kijken, elkaar te wijzen op hoe je het ook kan zien of
benaderen. Dat is het doel en de impact van deze sessie geweest.
Doel van deze coaching is om met vertrouwen
te kunnen spelen met alles wat voor handen
is, en te weten dat je altijd bouwt op je eigen
bronnen. Dat die je veel vertellen over je
manier van geraakt worden. Het spelende
karakter kwam vooral in het tweede deel los.

3: Wat vertel je nog meer,
zonder dat je het weet?
De betekenis van beeld.
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Het wezen van kunstenaarschap is anders
kijken of luisteren, meer zien in beeld.
Ter voorbereiding is aan de studenten
gevraagd om een stapel plaatjes mee te
nemen waar hun oog op valt. In deze les
ordenen de studenten alle door hen zelf
verzamelde plaatjes. Welke vinden zij bij
elkaar horen?
Daarna lopen andere studenten de ‘collages’
langs. Een groep geeft feedback op vormgevingsaspecten (kleur, vlak, compositie),
een andere groep associeert op verhalen die
er naar boven komen (bijbelse, mythische,
sprookjes).

Dit vind ik het meest behulpzame middel
om tot een concept te komen. Afbeeldingen
gebruiken als inspiratie om vervolgens tot
een eigen beeld te komen. Ik ben opgeleid
tot interieuradviseur en dit is altijd het eerste
uitgangspunt dat ik neem om een impressie
weergave te maken waarmee ik de klant en
mezelf kan enthousiasmeren en wat een abstracte weergave is van het uiteindelijke resultaat.
In dit geval gaat hem om veel poederige
kleuren, het is rustig en natuurlijk. Er zit veel
herhaling in patronen, het is transparant en
kleuren staan tegenover elkaar > kleurencompositie.
Als we het hebben over betekenisgeving dan
wordt er over dit beeld gezegd ‘kleine huis op
de prairie’, sereen, gaat over het verleden,
het bijbelverhaal van Noach is te zien
(herten, witte duif) en het gaat over het
scheppingsverhaal met dieren, mensen en
bloemen wat je kunt ruiken, horen, voelen,
proeven en zien.
(Op blog student SPH)

Het valt me op hoe weinig de studenten waarnemen, ze zijn weinig in
staat om te zien waar vormen, kleuren of compositie elkaar raken.
Het kost even moeite om de opdracht te kunnen volgen. Welke overlap
hebben de uitgekozen en geordende plaatjes? Het is niet kijken naar de
verschillen, maar kijken naar de overeenkomsten, wat lijkt er op elkaar.
Ik heb ze te wijzen op de mogelijkheden van kijken: kleur, vormen,
lijnen, vlakverdeling. Ze te wijzen op overlap.
In het tweede deel van de les schildert iedereen een zo saai mogelijk
schilderij. Dat is de opdracht. Wat een verrassing als mensen bloemen
schilderen, vlakken in frisse kleuren. Het blijkt nog niet eens zo makkelijk te zijn. Wat is saai eigenlijk en hoe druk je dat dan uit? Nadat iedereen daarmee klaar is, krijgen ze feedback op hun werk en waarom en
waar het niet saai is.

4. Performance, of: wat ga jij doen?
Ter voorbereiding op de performance presenteert elke student zijn
eerste of verder uitgewerkte ideeën aan een groep van ongeveer
8 studenten. Zij volgen het critical response process en geven elkaar
‘makersfeedback’. Deze feedback methode is gericht op een proces van
maken, afkomstig uit de dans. Ze richt zich in vier rondes na het tonen
van het werk, –1– eerst op wat het werk met de toeschouwers gedaan
heeft. –2– daarna stelt de kunstenaar zijn vragen aan het publiek.
–3– daarna wisselen de rollen en krijgt het publiek de mogelijkheid
zijn vragen te stellen en –4– mogelijk dit om te zetten in een advies.
www.musework.nl/nl/critical-response-process
Het valt op hoe een groot deel van de studenten met schroom hun
eerste ideeën vertelt. Er wordt weinig tot niets voorgedaan aan elkaar.
Er wordt zelfs achter gehouden, zodat op de performance-dag zelf
niet alles al verklapt is. Komt dat door het eenmalige karakter van de
performance? Is het schroom? Verder valt ook op dat een groep totaal
nog geen idee heeft wat hij/ zij gaat doen.
Ik realiseer mij dat we ons hier nog meer hadden kunnen richten op
het makerschap en de kunst van het delen. Dat kunst veelal niet in 1
keer af is, dat je het kan oefenen, uitproberen, onderzoeken. De onderzoekende houding ontbrak in het fysieke met elkaar doen. Desondanks
werd er wel hard gewerkt en meegedacht wanneer er nog geen idee was
voor het slotstuk. Creatieve ideeën werden verzonnen en uitgewisseld.
Door samen te werken elkaar te coachen ontstaat een verbondenheid
die goed uitwerkt op de performance dag zelf. Men verbindt op ideevorming en makerschap.
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5. De performances:
Een indrukwekkende dag waarop 24 mensen
een performance doen van 10 minuten en
er ruimte is voor feedback. We hebben de
drie groepen in drie verschillende ruimtes
geplaatst. Zij richten bij elke nieuwe
performance de ruimte in zoals de student
wil. Er ontstaat een dynamiek in de gangen
waarin mensen elkaar ondersteunen en bij
elkaar gaan kijken.
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Een grote diversiteit aan vormen: dans, film,
zelfgemaakte songs, graffittis, verhalen, aangeklede ruimtes met stoelen en garen, fotoreportages, door de lucht vliegende vellen
papier met teksten, zelfgemaakte stop-motion
films, uitnodigingen aan het publiek om mee
te lezen, te schilderen, te liggen, te schrijven.
Van fel en staccato, confronterend, naar poëtisch en stil. Maatschappelijke vraagstukken
waar het publiek mee wordt geconfronteerd,
betreffen o.a. het schoonheidsideaal, vluchtelingenproblematiek, functie van reclame,
gesloten geriatrische afdelingen, ziektes,
gericht op de buitenwereld versus de binnenwereld. Ik was vooral getroffen door alle lef
die deze niet-kunststudenten toonden. Het
makerschap geactiveerd.

Impact op studenten

weet ook niet de reden waarom ik me niet
erdoor kan laten raken. Tot afgelopen
maandag dan. De dingen die iedereen had
gemaakt verrasten me. Ik had een soort
awkward situaties verwacht, maar uiteindelijk vond ik het prachtig om van iedereen
te kunnen zien wat ze hadden gemaakt,
gecreëerd. Het zelf maken van iets, en dat
vervolgens mij laten raken en dat uiten vond
ik tof en interessant. Ik merkte dat er toch
meer achter kunst zit dan dat ik eigenlijk had
verwacht.
Misschien ben ik niet de actiefste geweest
tijdens de minor. Mijn mening niet laten
horen, niet altijd even open zijn of me willen
laten raken door, maar misschien heeft dat
ook te maken met een stukje onwennigheid.
Voor mij is dit een soort ‘eerste introductie’
tot het diepere van kunst. Iets wat ik nog niet
ken. Wel waar ik iets mee ga doen.
(student Communicatie)

2 maart 2016
Hallo Jelle,

En dan de laatste lesweek van school.
Bizar om te realiseren dat iets, waar je zo
veel van hebt geleerd, opeens stopt.

Ik wil volgende keer nog iets meer scherpte geven aan het kunstenaar zijn
tijdens je performance. Dus ook over hoe eindig je je verhaal (niet met “dit
was het”). Dus jij als performer van begin tot het einde. Om de link naar
de praktijk te maken is het heel mooi en goed dat er ook een professionele
vraag van de student meeloopt. Ik vond het prettig dat die vraag er was,
dan is namelijk het maatschappelijk veld ook direct aanwezig in de lessen.

Of eigenlijk moet ik het anders zeggen.
De minor stopt, maar ik zal niet stoppen
met leren.

De diversiteit aan studenten was groot.
Zij kwamen van de studies Pedagogiek ,
Communicatie, Leraar Basis Onderwijs,
HRM, Maatschappelijk werk, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Journalistiek, JRN.
Ik toon een aantal reacties:

Waarom ik dit zeg?
Deze minor heeft mijn manier van denken
verandert. Ik heb anders leren kijken naar de
wereld om me heen en die gedachtegang
wil ik vasthouden. Het is vernieuwend,
interessant en je ziet veel meer dan je met
het blote oog ziet.

Ik vond de colleges, voornamelijk de gastcolleges, oprecht interessant. De kunstenaars
lieten iets van zichzelf zien, hun creatie, en ik
vond het supertof om hun verhaal daarover
te horen. Daar buiten had ik echter moeite
om de ‘kunst tot me te laten komen.’ Ik wist/

In de laatste week waren de presentaties,
of eigenlijk kan ik het beter ‘performances’
noemen. Als een lopende band werk werden
er in drie verschillende ruimtes achter elkaar
performances gegeven.
(Op blog Studente Pedagogiek)

Fijn om samen te concluderen dat we een mooie minor gemaakt hebben.
En dat we er mee doorgaan. Daar heb ik zin in.
Ik vat voor mezelf nog even samen wat we nu gezegd en opnieuw bedacht
hebben:
Het is een minor over kunstenaarschap en eigen makerschap. Het veld
van de kunst gebruiken we daarvoor. De titel innovatie door kunst sluit niet
helemaal aan, innovatie door kunstenaarschap of eigen kunstenaarschap
versterken past beter. De ervaringen van de studenten lijken daar ook goed
op aan te sluiten. Het is een beweging meer naar jezelf toe, als maker.
(…)
De coaching is in onze ogen heel goed gegaan, ik heb er enorm van genoten.
Dat heb je wel gemerkt tijdens alle sessies. Wat was dit inspirerend werk.
Wat werkte was de verrassing en de omkering. Anders kijken naar wat je
maakt en ziet.
Dat was uiteindelijk zichtbaar in alle performances die we als afsluiting
vroegen. Dit werkt goed inclusief het verslag er over. Dan lees je wat het
nog meer gedaan heeft.

Ik dank je voor deze samenwerking en zie heel erg uit naar onze nieuwe
minor in het volgende studiejaar.

groet,
Carolien
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Hoe de identiteit van
een organisatie kan
worden uitgelezen om
haar in de praktijk te
kunnen toepassen
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Mijn onderzoeksvraag in de Leergang
Muzische Professionalisering 2015-2016
was ‘Hoe houd ik het DNA van een organisatie
levend?’ De term DNA werd in de betreffende
organisatie veel gebruikt, maar zonder dat er
– zo leek het regelmatig – overeenstemming
was over wat ‘DNA van een organisatie’ in
algemene zin was, dan wel het DNA van deze
specifieke organisatie in het bijzonder. Met
mijn onderzoek wilde ik mijn licht laten
schijnen over het gebruik van de term DNA,
maar vooral ook praktisch aan de slag met
deze organisatie.
Ik heb me verdiept in de biologische definitie
van DNA en die al associërend geplakt op de
bestaansreden en samenstelling van organisaties. Als we spreken over het DNA van een
organisatie, waar zit dat DNA dan in? Mijn
conclusie was, en is, dat iedereen die bij de
organisatie werkt of zelfs maar betrokken is,
in ieder geval íets van het DNA in zich heeft.
Het DNA van een organisatie blijft leven door
er in het dagelijkse verkeer telkens weer aandacht aan te geven. De opvattingen over narrativiteit van Alisdair MacIntyre (1981), en die
over professionele tegenkracht van Bart van
Rosmalen, gaven handvatten om hiermee aan
de slag te gaan. Het is mijn ervaring dat de
muzische werkvormen waarmee ik in de Leergang in aanraking kwam, bij uitstek geschikt
zijn om organisatie-DNA levend te houden.

Inleiding
Het was ergens begin 2015. Ik startte in een
nieuwe functie: adviseur Strategie & DNA.
Een mooie combi, die mij zou helpen het
gesprek over deze twee belangrijke onderwerpen voor de betreffende organisatie gaande
te houden, en ook te laten zien hoe strategie
en DNA met elkaar verbonden zijn. Met twee
MT-leden sprak ik over de invulling van de
functie. “Stel je eigen team maar samen, maak

een DNA-Raad. Kies een aantal oudgedienden,
je weet zelf wel wie dat zijn. Dan kunnen jullie
opschrijven wat nou eigenlijk het DNA van de
organisatie is. En de directie adviseren als er
beslissingen genomen worden of keuzes gemaakt moeten worden die de identiteit van de
organisatie raken.”
Een DNA-Raad? Bepaalde mensen die zouden
weten wat wel en niet bij de organisatie past,
en anderen die daar geen idee van zouden
hebben? Het leek niet erg logisch, en ook niet
erg van deze tijd. En toen ik een shortlist ging
maken van wie dan tot dat selecte groepje zou
behoren, kwam ik er al helemaal niet meer uit.
Waarom Pietje wel, en Marietje niet? Waarom
iemand die er al heel lang werkt wel, en iemand
die net binnen is, niet?
Het proces was gestart…

Wat is DNA eigenlijk, biologisch
gezien?
Wat is DNA nu eigenlijk, van origine? Op
de website www.allesoverdna.nl vind ik de
volgende heldere omschrijving van DNA:
DNA is het materiaal waarin de erfelijke informatie van een organisme is vastgelegd. DNA
is een afkorting van deoxyribonucleid acid,
in het Nederlands desoxyribonucleinezuur.
DNA bestaat uit twee strengen van nucleotiden
die in de vorm van een dubbele helix om elkaar
heen zijn gedraaid. De erfelijke informatie ligt
besloten in de volgorde, oftewel sequentie, van
de nucleotiden.
De nucleotidenvolgorde van DNA kan worden
gekopieerd in een ander materiaal, RNA. Dat
wordt vervolgens vertaald in eiwitten, die allerlei biologische functies vervullen. Een stukje
DNA dat op die manier afgelezen en vertaald
kan worden in een eiwit, noemen we een gen.
Een enkel DNA-molecuul, dat kan bestaan uit
een keten van miljoenen nucleotiden, heet een
chromosoom. De verzameling van alle chromo-

somen samen heet het genoom. Elke lichaamscel van een individu bevat het hele genoom.
Telkens als een cel zich gaat vermenigvuldigen,
wordt al dat DNA gekopieerd.1
In een video van de Universiteit van Nederland2 legt DNA-onderzoeker Marc van Mil
inzichtelijk uit wat DNA nou eigenlijk is en
doet. Deze video is ook beschikbaar via
www.allesoverdna.nl/woordenboek/dna.html
Een mutatie is een verandering in de
nucleotidenvolgorde van het DNA van
een organisme.3
Omgezet in mijn eigen woorden:
•		DNA komt in elke cel van een organisme
voor: in álle cellen van álle levende wezens.
•		Alle erfelijke eigenschappen liggen vast in
het DNA: DNA bevat de bouwinstructies van
het leven. DNA bevat daarmee de blauwdruk, het bouwplan van een organisme.
•		DNA is bij ieder mens uniek.
•		DNA ligt weliswaar grotendeels vast, maar
is ook aan verandering onderhevig. Dat
gebeurt door evolutie (aanpassen aan
omstandigheden) en onder invloed van
zogenaamde mutagene stoffen.4
•		DNA wordt ‘afgelezen’ en vertaald naar eiwitten, die (biologische) functies vervullen.

1	www.allesoverdna.nl/woordenboek/dna.html,
geraadpleegd 3 mei 2016, 11:30 uur.
2	De Universiteit van Nederland is een webplatform

Het DNA van een organisatie
Hoe zou je nu deze biologische definitie kunnen vertalen naar de wereld van organisaties?
Het is misschien goed om te beginnen met het
aangeven van wat kaders. Wat mij betreft is de
benaming DNA in de context van organisaties
gelijk aan die van ‘identiteit’. Een snelle search
op internet bevestigt dat het gebruik van het
woord op deze manier inmiddels aardig gemeengoed is.
Ik zie een organisatie als een systeem; als een
entiteit, samengesteld uit vele verschillende
onderdelen. Een lichaam zo je wilt. De organisatie is samengesteld uit de mensen die er
werken,5 die je in deze symboliek kunt zien
als de cellen die het DNA in zich dragen.
Dat betekent dat iedereen die bij de organisatie
werkt, het DNA van die organisatie in zich
draagt – dat elke medewerker informatie in
zich draagt die belangrijk is voor het goed
functioneren van de organisatie. Elke medewerker draagt dus ook informatie in zich
over de oorsprong en de bedoeling van de
organisatie. Deze informatie kan worden ‘afof uitgelezen’, net als het DNA in cellen wordt
afgelezen en vertaald, zodat de cellen hun
functie kunnen vervullen.

ratie.html, geraadpleegd 3 mei 2016, 14:02.
Een mutagene stof is een stof die in het DNA
veranderingen (denk aan het woord ‘mutaties’)

met video’s waarin hoogleraren gratis college

veroorzaakt, die schadelijk kunnen zijn voor de cel

geven.

en bijvoorbeeld kunnen leiden tot het ontstaan

3	www.allesoverdna.nl/woordenboek/mutatie.html,
geraadpleegd 3 mei 2016, 14:08
4	“Schade aan het DNA kan ontstaan door foutjes

van tumoren.
5	Een nog holistischer perspectief is dat ook de
belangrijke stakeholders (freelancers, klanten,

tijdens de DNA-replicatie, maar ook bijvoorbeeld

leveranciers) deel uitmaken van dat systeem.

door de invloed van mutagene stoffen.”

Voor mijn verhaal in dit artikel beperk ik me tot

www.allesoverdna.nl/woordenboek/dna-repa-

de medewerkers in loondienst.
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Net als een lichaam zich steeds vernieuwt
doordat cellen afsterven en er nieuwe cellen
bijkomen, zo vernieuwt en verandert een
organisatie doordat er mensen vertrekken
en in dienst komen.
Per definitie dragen ook deze nieuwe mensen
het DNA, de identiteit van de organisatie in
zich, anders zouden ze niet de keuze gemaakt
hebben om er te gaan werken, dan zou er geen
aansluiting zijn. Hun aanstelling komt daarnaast voort uit beslissingen van mensen die
al bij de organisatie werken, en dus het DNA
ook al in zich dragen. Soms worden mensen
immers ook niet aangenomen, al voldoen ze
aan de inhoudelijke eisen van een functieprofiel, omdat ze ‘niet in de organisatiecultuur
passen’.6

bootst hoe vogels dat doen – maar een tak
die biomimicry toepast op organisatiedenken
is ook in opkomst. De vraag is dan hoe een
specifiek organisatieprobleem door de
natuur opgelost zou worden. Hoewel dit een
interessante en intrigerende nieuwe ‘bril’ is
om naar organisaties te kijken, is dit hier
niet van toepassing, omdat de organisatie
met haar neiging om het veel over ‘het’ DNA
te hebben er in dit geval al was. Wellicht kan
de manier om consequent vanuit de biologische definitie en werking van DNA naar de
organisatie te kijken, gezien worden als een
biomimicrytische manier van kijken.

Ik gebruik de term DNA metaforisch. Ik ben
me ervan bewust dat ik daarmee associaties
oproep met de metaforen die de Canadese
hoogleraar Gareth Morgan in 1986 publiceerde
in zijn boek Images of Organization.7
In dit boek laat hij zien hoe de metaforen die
wij hanteren bij het waarnemen van organisaties bepalen wat we zien. Morgan beschrijft er
acht, en één daarvan is de categorie ‘De organisatie is een organisme’. Het voert te ver om hier
in te gaan op het (vermeende) belang van het
werk van Morgan voor mijn onderzoeksvraag.
Het is in ieder geval niet mijn bedoeling om
andere manieren van kijken uit te sluiten, of
het bestaansrecht daarvan te ontkennen.

De gangbare opvatting over DNA, de identiteit
of het ‘waarom’ van een organisatie is dat deze
statisch is. Dat je die één keer vaststelt en
vervolgens vastlegt in een missie, of in een
organisatiehandboek.

Een andere associatie kan zijn die van de biomimicry.8 Dit is de wetenschap (en de kunst)
van het nabootsen van biologische ideeën
uit de natuur om menselijke problemen op
te lossen.9 Bekender is dit al in de techniek
– een vliegtuig kan vliegen omdat is nage-

6	Ik ben recent gaan nadenken over wat er gebeurt
met vreemd DNA dat binnenkomt in een lichaam
bij orgaandonatie, of wat er met een lichaam

Identiteit en missie statisch,
of: niet nodig?

Een veel geciteerde visie hierop heeft Simon
Sinek vastgelegd in zijn boek Start with Why
uit 2011. Hij beschrijft hoe de leider van een
organisatie het Waarom van het bestaan van
een organisatie moet kunnen beschrijven:
If the leader of an organization can’t clearly
articulate WHY the organization exists in
terms beyond its products or services, then
how does he expect the employees to know
WHY to come to work? … To lead requires
those who willingly follow. (2011, p. 66)
Volgens Simon Sinek start de beschrijving
van het Waarom van de organisatie bij de
leider, die een vastgesteld verhaal daarover
overdraagt aan de medewerkers, de volgers.

7	Es, Rob van. (2009). Veranderdiagnose: de
onderstroom van organiseren. p. 112-114
woorden 'bios', dat leven betekent, en 'mimesis',

metafoor zou kunnen doorwerken in het denken

dat imitatie betekent. www.biomimicrynl.org/

over organisaties. Er was echter geen ruimte meer

wat-is-biomimicry.html, geraadpleegd 12 juni

hoofdstuk.

In deze visie is plek voor een DNA dat zich
ontwikkelt, aanpast aan de veranderende
omstandigheden waarin het organisme, de
organisatie in dit geval, zich bevindt. Dat
kunnen veranderingen in de markt zijn,
nieuwe (latente) behoeftes van klanten,
maar ook, zoals Semler centraal stelt, ideeën
en behoeftes van (nieuwe) medewerkers.

Iedereen in de organisatie vormt samen die
organisatie, en daarmee de identiteit. Elke
Ik zie hier tussenin nog een derde mogelijkmedewerker draagt informatie in zich, die
heid: wél bespreken, wél beschrijven, maar wel belangrijk is voor een begrip van de identiteit
in een proces waarbij iedereen betrokken is.10
van die organisatie, schreef ik hierboven al.
Een actieve manier waarbij het DNA wordt
Oók, dus, de mensen die door de grote groep
‘uitgelezen’ in een collectief proces. DNA, en
als minder voor de hand liggende vertegendaarmee zelfs de organisatie zelf, is dan de
woordigers worden gezien, bijvoorbeeld omdat
uitkomst van wat de mensen in de organisatie zij kort in dienst zijn, of omdat zij een compesámen bedenken.
tentie of visie vertegenwoordigen die door
sommigen als minder gewenst of zelfs
schadelijk wordt gezien. In een organisatie
Mijn visie
waar inhoud en kennis centraal staan, kan
In mijn visie is het DNA (identiteit, missie)
dat bijvoorbeeld iemand zijn die commerciële
maar ten dele statisch. Mijn insteek is dat de
drijfveren heeft. In een organisatie waar veel
mensen samen het DNA van de organisatie
aandacht is voor onderlinge afstemming, kan
vertegenwoordigen, naast het deel van het
dat bijvoorbeeld iemand zijn die dat patroon
DNA dat vastligt vanuit de ontstaanswil doorbreken, en sneller spijkers met koppen
geschiedenis en de inzichten die in de loop
wil slaan. Als deze mensen het DNA niet in
der jaren verkregen zijn. Deze laatste inforzich droegen, zouden zij niet bij de organisatie
matie wordt natuurlijk met name gedragen
kunnen werken. En juist deze mensen kunnen
door medewerkers die al langer in dienst zijn. over informatie (kennis, vaardigheden) beSoms is ook bronnenonderzoek nodig om dit
schikken die voor het voortbestaan cruciaal
deel van het DNA een plek in het geheel te
is. Bijvoorbeeld omdat er naast alle kennis en
kunnen geven.
inhoud, anders geen aandacht is voor het in de
markt zetten van die kennis en inhoud, zodat
de organisatie er geld mee kan verdienen. Of
omdat er door het vele en lange overleggen,

8	De termen biomimicry komt van de Griekse

gebeurt bij amputatie, en op welke manier deze

om deze gedachte uit te werken binnen dit

Diametraal daartegenover staat Ricardo
Semler, die al in 2004 in Maverick, schreef
For companies, (their higher) calling is named
‘mission’. … Why are we here, where are we going,
what do we believe? Beautiful. And mostly useless.
(p. 111). In het Survival Manual van zijn bedrijf
stond dat werknemers het bedrijf vooral
moeten aanpassen aan hun eigen behoeftes.
In mission statements gelooft hij niet (p. 111115).

2016, 15:00 uur.
9	www.biomimicry.org, geraadpleegd 12 juni 2016,
15:06.

10		Wat dat laatste betreft sluit ik trouwens wel aan

Then they’re integral to a company – no one can

bij Semler, die in Maverick ook schrijft: If values

tell who decided what, who determined which

are going to be organic, and a part of the larger

way the company would do things (p. 111).

whole, they must come from the ground up. …
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nooit keuzes gemaakt worden, of duidelijk
wordt welke keuzes dat zijn.
Iedereen, door alle specialismen en lagen van
de organisatie heen, kan mee uiting geven aan
wat de organisatie eigen en uniek maakt.
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het DNA doen, komt in het gedrang als er
alleen instrumenteel wordt vergaderd; als
besluiten worden genomen zonder stil te staan
bij het eigenlijke verhaal; en extern gestelde
doelen gerealiseerd worden zonder verbinding
met de verhalen ‘aan de binnenkant’. Het vertellen heeft zo, naast een intrinsieke waarde,
ook betekenis voor de bedrijfsvoering (‘het
samen bedrijf voeren’) van een organisatie.
Het aanwakkeren van ‘vertellen’, is dan mijn
gedachte, kan zo bijdragen aan het versterken
en zichtbaarder worden van het DNA. In mijn
paragraaf "Vormen om DNA uit te lezen" en in
het daarbij behorende rode kader op p. 238
geef ik een aantal voorbeelden van vormen
waarmee dat aanwakkeren gebeurt. In de
volgende paragraaf ga ik dieper in op het
begrip narrativiteit.

In mijn visie is het belangrijk om het aanwezige DNA expliciet en voor iedereen toegankelijk te laten zijn – zowel het historische
als het evoluerende. Dit is vooral belangrijk
in periodes van grote transities, maar een
expliciete verwoording kan ook van pas
komen, of zelfs nodig zijn bij dagelijkse
beslissingen. Dat geldt zowel voor keuzes
en besluitvorming in het werk met en voor
klanten, als in de interne organisatie. De
vragen waar het DNA bij nodig is, zijn heel
divers: moeten we deze samenwerking aangaan? Past deze klant bij ons? Hebben we
(eigen) locaties nodig? Is het beter als onze
organisatie (meer) zelfsturend wordt ingericht? DNA-verhalen vertellen
Wat vragen wij van onze klanten? Welke
De opvatting dat je DNA met elkaar kunt doen
definitie van succes past bij ons? En zo voort.
in de dagelijkse praktijk, wordt onderbouwd
door het begrip narrativiteit. Narrativiteit wil
DNA is werkzaam, of zou dat moeten zijn, in
zeggen dat alles wat je met elkaar bespreekt,
en bij al deze vragen. Maar hoe komt DNA in
eigenlijk gezien kan worden als een verhaal,
de praktijk tot leven? Hoe komt de organisatie een ‘narratief ’. De inspiratie voor deze manier
ertoe, het DNA expliciet tot uiting te brengen?
van kijken vind ik in hoofdstuk 3 van het
Daarvoor is de visie op narrativiteit van Alisdair proefschrift van Bart van Rosmalen (2016),
MacIntyre, zoals besproken door Bart van
Muzische Professionalisering: publieke waarden
Rosmalen11, een interessante ingang. Een
in professioneel handelen.
organisatie is dan een verzameling verhalen,
Op p. 72 schrijft Bart over de narrative quest
met daarin de individuele stemmen van
uit het werk van Alasdair MacIntyre: “in het
medewerkers. Het vertellen van die verhalen,
concept van een narrative quest komen de indien vooral het naar elkaar luisteren om de
viduele stem en de gelijktijdige bijdrage aan
verhalen tot hun recht te laten komen en
publieke waarden bij elkaar”. Als individuele
gezamenlijk te maken, wordt de voedingsmedewerkers kunnen vertellen wat zij belangbodem waarop de mensen in de organisatie
rijk vinden in het samen een organisatie zijn,
vervolgens samen het DNA kunnen ‘doen’.
en kunnen delen hoe zij de bestaansreden van
En met ‘DNA doen’ bedoel ik dat de mensen
de organisatie in hun dagelijkse werkpraktijk
het DNA tot uiting brengen, bewust en doorervaren en vertalen, ontstaat gezamenlijkheid,
leefd, in hun dagelijkse werk, juist ook bij de
ontstaan gezamenlijke (‘publieke’) waarden.
uitvoering van hun individuele taken. Die
“In de afstand die het individu met de
kwaliteit van ‘vertellen’, en dus van samen
vertelling tot zichzelf schept, ontstaat de

ruimte voor de ontmoeting en de gedeelde
waarden met de ander”, schrijft Bart van
Rosmalen op p. 78. “Een verhaal vertellen
maakt de verteller (…) aanspreekbaar op
iets dat groter is dan de verteller zelf ”.

kant collectieve belangen. In veel organisaties,
zo is het beeld, moeten mensen hun individualiteit nog steeds bij de deur van zich af
laten glijden en zich voegen in de protocollen
en regels van het collectief. Daardoor worden
deze organisaties door velen enerzijds ervaren
Verhalen zijn, dat beschrijft MacIntyre,
als een keurslijf, en wordt anderzijds de vernooit strikt individueel, maar staan altijd in
antwoordelijkheid voor wat daar gebeurt door
verbinding met een groter en duurzaam geheel velen ver buiten zichzelf geplaatst.14
aan gedeelde verhalen in de sociale context
En waar dat níet hoeft en medewerkers sterk
waarin verteld wordt. Vertellen is daarmee
individueel kunnen en mogen opereren,
ook publiek maken en bijdragen aan de openontstaat spanning rondom collectiviteit en
baarheid.12
collectieve waarden. Eén (kunnen) zijn met
het collectief is daarom vaak niet voor de hand
Daarnaast, schrijft Bart, is er ook een muzische liggend, maar wel waardevol, zowel om samen
werking van het vertellen zelf, dat wil zeggen
bedrijfsdoelen te kunnen realiseren, als om
dat ‘de beleving van een verhaal de luisteraars aan de diep menselijke behoefte aan zingeving
tijdelijk mee(voert) in het verhaal. De eigen
te kunnen voldoen.
realiteit van het verhaal schept een muzische
Het samen delen én doen van het DNA van
distantie’: 13
de organisatie – door elkaar verhalen te vertellen en door het dagelijkse samen werken
Door het opschorten van de alledaagse reaook te bezien vanuit het perspectief van
liteit ontstaat ruimte om anders te denken
verhalen – is dan van cruciaal belang.
en nieuwe verbindingen aan te gaan. …
Daarmee heeft het vertellen-als-opvoering
een gemeenschapsvormende werking.
Wat deze opvatting zo mooi bij elkaar brengt
en laat zien, is de lemniscaat-achtige beweging
tussen individuele eigenheid en gemeenschappelijke entiteit – ieder is voor een deel helemaal alleen zichzelf, en voor een ander
gedeelte onderdeel van en één met het collectief. Dit is met name relevant in de huidige
tijdgeest in Nederland, waar een spanningsveld bestaat tussen aan de ene kant een ver
ontwikkeld individualisme en aan de andere

11		Bart van Rosmalen, Muzische Professionalisering:

12		 p. 78

is in a state of grave disorder” (een citaat

publieke waarden in professioneel handelen, 2016,

13		 p. 84

van Alisdair MacIntyre) en zijn betoog voor het

p. 72 e.v.

14		Zie ook de Summary in het proefschrift van

ontwikkelen van professionele tegenkracht

Bart van Rosmalen (2016, p. 251), “Morality

(2016, o.a. p. 158 160).
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Vormen om DNA uit te lezen
In Muzische Professionalisering werkt Bart van
Rosmalen de vier muzische hoofdvormen
uit: Vertellen, Spelen, Maken, Delen. Deze
vormen en hun uitwerking in toepasbare
‘werk’-vormen passen goed bij mijn hierboven
geschetste wens om met alle betrokkenen het
DNA te verwoorden en te verbeelden. In mijn
visie is dat waardevol omdat je daarmee een
gemeenschappelijke basis kunt creëren die
het samenwerken aan het gezamenlijke doel
in de praktijk vergemakkelijkt.15
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Een voorbeeld hiervan zag ik in een sessie
waarin een team aan de slag ging met het
begrip zelfsturing. In deze sessie was het
de bedoeling dat de teamleden zouden bespreken wat zij van het idee vonden dat zij
als team zelfsturend zouden opereren, om
vervolgens tot afspraken te komen over de
inrichting in de praktijk. Ter voorbereiding
voerden alle betrokkenen een huiswerkopdracht uit. Deze is in algemene termen ook
te vinden op www.musework.nl onder de
naam contemplatieve dialoog.16
In het kader hieronder staat de opdracht
uitgeschreven zoals die aan de groep is
gegeven. Door de inbreng van de deelnemers
ontstond een heel persoonlijk groepsgesprek
over de waarden van de teamleden rondom
samen-werking in teams. Hieraan werd het
overgrote deel van de beschikbare anderhalf
uur besteed. Tot slot werden in een mum van
tijd (het zal een minuut of tien geweest zijn)
vervolgafspraken gemaakt. Zo groot was de
gezamenlijkheid die was ontstaan in het
persoonlijke gesprek, dat er niet lang stil
gestaan hoefde te worden bij het hoe van de
aanpak.

15		Deze wens en visie staan echter niet op zichzelf
en zijn niet alleen ‘van mij’, omdat de noodzaak
hiervan voor een gezonde organisatie inmiddels

Ik vraag jullie hoofdstuk 2.3 uit Reinventing
Organizations van Frederic Laloux te lezen,
Self-management (Processes), p. 99-141.
(Als je heel weinig tijd hebt, kun je beginnen
bij p. 123, Performance management at the
team level, maar mijn aanbeveling is vanzelfsprekend om iets meer tijd te nemen en
het in context te lezen)
En dan:
1.		Bepaal eerst je houding tegenover de
tekst. Spreek met jezelf af: ‘hoe lastig en
weerbarstig en vreemd de tekst mij
misschien ook voorkomt, de tekst is voor
mij bedoeld en ik zal er iets in vinden!’
2.		Lees dan de tekst helemaal door. Laat je
niet teveel ophouden door eventuele
moeilijke passages, het Engels, en ook niet
door de gedachte dat je informatie mist
o.i.d. Stel je gewoon open voor wat er al
lezend gebeurt.
3.		Als je klaar bent blader je terug naar het
begin en ga je op zoek naar een ‘dragend
citaat’: een stukje van een regel of 10 tot
15, waarin voor jou een kerngedachte
wordt uitgedrukt. Kies niet te snel in de
trant van ‘gelukkig ik heb wat’ maar weeg
het een en ander tegen elkaar. Kopieer
dan het citaat van jouw keuze.
4.		Maak ten slotte daaronder een toelichting
op jouw citaat, aan de hand van de
volgende vragen:
a.	Wat heeft dit citaat jou te zeggen,
wat roept het op?
b. Welke vraag wil je stellen?
c.		Welke persoonlijke (inspiratie)bron komt
bij je op (boek, film, muziek, persoon,
etc.); beschrijf kort je associatie.
5.		Druk de pagina (maximaal 1 A4) af en
neem deze mee naar onze bijeenkomst.
Daar wordt jouw voorbereiding input voor
het gesprek dat we over de tekst en het
onderwerp zelfsturing voeren.

Het DNA bezingen gebeurde in een sessie (niet
voor niets ‘DNA-Verkenning’ genoemd) waarin
we werkten met de vorm samengesteld gedicht.17 De concrete casus was die van de eindverantwoordelijke voor het productportfolio.
Hier werd aan de deelnemers gevraagd om in
stilte om zich heen te kijken en te observeren,
en vervolgens drie zinnen die in hen opkomen
op een strook papier te schrijven. Deze werden
voor iedereen zichtbaar op tafel gelegd. Ieder
kon vervolgens vrij kiezen uit de beschikbare
stroken om daarmee een gedicht samen te
stellen.
Dan ligt de casushouder haar vraag en dilemma toe: Wat is nou eigenlijk onze identiteit?
Wat zijn de thema’s van deze tijd die in ons
portfolio terug zouden moeten komen? Kan
ons portfolio herkenbaarder vanuit ons DNA,
helder voor onze klant?
De deelnemers lezen hun gedicht voor. Wonderbaarlijk genoeg geven deze antwoorden die
relevant zijn voor haar DNA-vragen, herkenbaar voor de medewerkers. Niet heel concreet,
maar richtinggevend. Duidelijk wordt ook,
voor háár, dat het een complex vraagstuk is,
zonder een simpel antwoord, en dat er meer
onderzoek nodig is. De exercitie geeft inzicht
en ruimte voor vervolgstappen.
De resulterende gedichten bleken stuk voor
stuk iets uit te drukken van het DNA van de
organisatie, zónder dat als specifieke opdracht
was meegegeven. Door de dichterlijke taal riep
het de associatie van ‘DNA bezingen’ op.18

17		www.musework.nl/nl/page/980/samen-

De opbrengst van het vertellen, spelen en maken wordt zichtbaar in het delen. Hiermee
wordt het DNA van de organisatie ‘uitgelezen’
uit de anders afgesloten, want innerlijke belevingswereld van de individuele leden van de
gemeenschap. In Muzische Professionalisering
beschrijft Bart van Rosmalen dit als volgt19:
Dit ‘verschijnen’ laat zich in verband brengen met
het muzisch idee van het openbaar maken. Het
is zichzelf laten zien. Door de muzische aspecten
in het reflecteren te versterken treedt de gemeenschapsvormende en morele dimensie meer op de
voorgrond.20
Het is hierbij relevant dat meerstemmigheid
expliciet aan bod komt. In paragraaf 5 beschrijf ik hoe elke medewerker informatie in
zich draagt die belangrijk is voor een begrip
van de identiteit van die organisatie. Hoe het
luisteren naar de individuele stemmen van
medewerkers om ieders verhaal tot zijn recht
te laten komen, de voedingsbodem is waarop
de mensen in de organisatie vervolgens samen
het DNA kunnen ‘doen’. Het gaat er niet om
één onvervreemdbaar eindstandpunt of
formulering te vinden. In de dialoog is ook
de stem van de minderheid, van de eenling
zelfs, belangrijk, om zo tot klinken te kunnen
brengen wat in het collectief leeft. De technieken
en gespreksmodellen zoals beschreven in Deep
Democracy21 van Jitske Kramer (2014) zien er
wat dat betreft veelbelovend uit. Ik heb echter
nog geen gelegenheid gehad om mij deze
vormen eigen te maken en ermee te werken.

hanteerbaar maakt. Besluitvorming met

door vele anderen in een aanzienlijke body of

gesteld-gedicht, geraadpleegd 12-06-2016,

aandacht en waardering voor andere op-

knowledge is vastgelegd. Zij zijn daarmee

16:18 uur.

vattingen. Zonder te polderen en zonder

onderdeel van een veel grotere, breder gestelde

18		 Zie Bijlage voor het gedicht.

conflicten weg te poetsen. Verbindend en

vraag in het discours binnen de organisatiekunde.

19		 p. 131

participatief leiderschap.” Zie ook www.deep-

20 p. 132

democracy.nl/wat-is-deep-democracy/

21		“Deep Democracy is een zienswijze en methode

wat-is-deep-democracy, geraadpleegd 13 juli

16		www.musework.nl/nl/page/526/contemplatieve-dialoog, geraadpleegd 12-06-2016, 16:11 uur.

die de onderstroom in groepen zichtbaar en

2016, 10:02.
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Het muzische gedachtegoed en de vormen
die daarbij ontwikkeld zijn, bleken een
vruchtbare voedingsbodem te zijn voor mijn
denken over het DNA van organisaties. Dat
de muzen zich ook bedienden van taal was
voor mij een openbaring en bevrijdde de
maker in mijzelf.22 Ik kon met de mensen
met wie ik werkte vormen gebruiken die
uitgingen van bestaande tekst (collective
reading) of tekst opleverden (samengesteld
gedicht).
Mensen gingen op een ander niveau met
elkaar praten dan alleen het rationeelcognitieve of het innerlijk-psychologische.
Aan de hand van hun bronnen (bij collective
reading) of wat hen opviel in hun omgeving
(bij samengesteld gedicht) lieten zij kanten
van zichzelf zien, die anders buiten zicht gebleven zouden zijn. Daardoor verdiepte zich
het gesprek en was het trekken van conclusies
voor de praktijk van het werk gemakkelijker.
De opbrengst van de sessies die ik organiseerde, bevestigden mijn vermoeden dat
deze vormen de deelnemers helpen het
DNA van hun organisatie (weer) te ervaren.
Zij zeiden bijvoorbeeld “dit is typisch onze
organisatie”, “wat heb ik dit gemist”, of “dit
verhaal kan ik bij mijn klanten vertellen”.

22		Na jaren vooral gehoord te hebben dat het

Het is mooi om te zien dat het mogelijk was
mijn onderzoeksproces zelf muzisch in te
richten. De volgende aspecten herken ik
met terugwerkende kracht als muzisch:
•		Ik ben met de mensen samen gaan onderzoeken wat het DNA is.
•		 Ik heb kringen23 georganiseerd.
•		We hebben samen dingen gemaakt om
daarmee te onderzoeken wat het is.
•		Ik ben ervan overtuigd dat als dit proces
tijd van leven had gehad, op den duur de
‘tegenkracht’ in de organisatie zou zijn
toegenomen.

Es, Rob van. (2009). Veranderdiagnose:
de onderstroom van organiseren. Kluwer
Uitgeverij
Kramer, Tjitske. (2014). Deep Democracy:
de Wijsheid van de Minderheid. Uitgeverij
Thema

Wat nog niet aan de orde heeft kunnen komen
in dit onderzoek, is hoe je ‘het doen van
DNA’ in het DNA van de organisatie krijgt.
Hoe veroorzaak je de evolutie in het DNA
om deze processen erin te houden? Dit zou
een mooie vervolgvraag voor een andere
context kunnen zijn.

Rosmalen, Bart van. (2016) Muzische
Professionalisering: publieke waarden
in professioneel handelen. Utrecht:
Uitgeverij IJzer
Semler, Ricardo. (1995). Maverick.
Little, Brown & Company

Mijn onderzoeksvraag was: ‘Hoe houd ik het
DNA van een organisatie levend?’ Ik heb in het
afgelopen jaar zeker een manier van kijken,
denken en werken ontwikkeld die daaraan
kan bijdragen. Terugkijkend zie ik tegelijkertijd dat die vraag veel te individualistisch
geformuleerd was – hoezo zou ‘ik’ in mijn
eentje het DNA levend kunnen houden? Er
is in de organisatie waar ik mijn onderzoek
begon, enorm veel gebeurd in precies dit ene
jaar. Het is nog maar de vraag of het DNA zoals
wij dat in onze DNA-Verkenningen voor ogen
hadden, overleeft. Aan de andere kant: het
DNA dat aanwezig is, zal zich altijd weer
tonen, zodra er een podium is, en een publiek
dat ervoor openstaat.

Professionalisering waar ik in dit hoofdstuk

tijdperk van de tekst over was, en we ons

niet uitgebreid bij heb kunnen stilstaan.

vooral moesten (leren) uitdrukken in beeld.

Meer hierover in Muzische Professionalisering,

23	Kringen is een begrip in de Muzische

Literatuur

p. 223-224

Semler, Ricardo. (2004). The Seven-Day
Weekend: A Better Way to Work in the 21st
Century. Arrow Books

241
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How Great Leaders Inspire Everyone to Take
Action. Portfolio Penguin

“Het” gedicht
Naar buiten, naar buiten, frisse lucht
De schommels hangen roerloos vandaag
Wachten op hen die ze in beweging zetten
Ik zie een landschap door het raam
Als je heel erg stil bent, hoor je ‘t licht zoemen
I'm tired of the old shit, let the new shit begin
Wat wijst ons de weg?
De kerkbank staat op de gang
Naar buiten, naar buiten, frisse lucht
Rode schoenen en roze laarzen
Ik adem in en ben me bewust dat ik adem
Het is een DNA-werkvorm hoor ik nog zeggen
De waarheid is als water, het voegt zich naar alle vormen
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Als je heel erg stil bent, hoor je het licht zoemen.
De waarheid is als water, voegt zich naar alle vormen.
Clubhuis?
De schommels hangen roerloos vandaag,
de kerkbank staat op de gang.
Rode schoenen, roze laarzen:
de waarheid is als water,
je hoort het licht zoemen.
Wat wijst ons de weg?
Heb je te gaan naar buiten
naar buiten voor frisse lucht
vragen, vragen, veel vragen...
stellen we de juiste vragen en wat zijn dat,
de juiste vragen
de waarheid is als water het voegt zich naar elke vorm
wat is de vorm
veel zon!

De kerkbank staat op de gang
de schommels hangen roerloos vandaag
de altijd groene buxus toont een wagenwiel
wat wijst ons de weg?
vragen, vragen, veel vragen
de waarheid is als water het voegt zich naar alle vormen
als je heel stil bent hoor je ‘t licht zoemen
ik adem in en ben me bewust
Realiseren wij ons nog hoe mooi de omgeving is?
Schoonheid is zichtbaar geworden liefde.
Als je heel erg stil bent, hoor je het licht zoemen.
Veel zon!
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Door de regen komen ze aanslenteren. In de hal van de VechtclubXL,
een broedplaats met meer dan honderd creatieven, schuiven ze aan
tafel. Joanne, Bram, Elze, Joshua, Sytze, Jaspreet, Farwa, Roos,
Peter, Sylvia. Energydrank, een zak chips, een reep chocola. Alleen
Elze eet een boterham met kaas.
Huiswerk? Welnee, geen tijd en zo, je weet toch. Ik denk: te eng, te
raar, helemaal in je eentje thuis iets doen wat anderen misschien
heel anders doen. Alleen Sylvia heeft mini tekeningetjes meegenomen in een schriftje. Ik leg papier en pennen op tafel. “Ga maar
nu doen dan, anders kun je zo niet aan het werk.” Ik leg mijn eigen
thuisgemaakte krabbels op tafel. Misschien helpt het. Zien ze dat ik
ook maar wat doe.
Na wat verzet, weerzin en ander gemopper gaan ze dan toch aan
de slag. Tekeningetjes maken over wat ze leuk vinden. Over hun
hobby’s. Over waar ze van houden. Ik probeer ze te motiveren, maar
na ‘jij vindt toch alles leuk wat we doen’, houd ik maar mijn mond.
Sytze imponeert Farwa met zijn verhaal over hoe hij vorig jaar met
een motorzaag het vingerkootje van zijn middelvinger verloor. Hij
tekent een opzet-vingerkootje, om straks in 3D te kunnen printen.
Farwa stelt aan hem voor om meteen een paar verschillende maten
te maken en steekt haar middelvinger naar hem op. Joshua zoekt
op zijn telefoon naar gave logo’s en tekent er één na.
“Ik kan niet tekenen”. “Dit ziet er echt niet uit.” “Moet je kijken”.
“Zie jij wat dit is?”
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Dan moeten ze een zelfportret tekenen. “Haha, ik lijk wel een
mongool. Moet je kijken, zij lijkt op dat beest uit Ice-age”. En er
wordt een plaatje opgezocht en vergeleken.
Roos tekent intussen in stilte een prachtig zelfportret. Dat wordt
opgemerkt door Joanne. “Jij tekent echt vet goed”. Iedereen kijkt.
Iedereen is onder de indruk. Valt even stil.
Dan het moeilijkste deel: ze moeten hun zelfportret combineren met
hun eerdere tekeningetjes. Peter tekent zichzelf met vork en mes op
de plaats van zijn mond, een handballer is zijn ene oog en de bal die
hij vastheeft is zijn neus. Het resultaat verrast hem zelf.
Terwijl Sytze niet heel veel verder is gekomen dan zijn vingerkootje,
zijn energydrank en een paar happen chips, heeft Roos intussen heel
gedetailleerd haar zelfportret gecombineerd met dat wat ze graag
doet.
Rick Companje komt ons halen. We mogen zijn studio in. Of een
paar mensen even een stoel kunnen dragen. Sytze heeft zijn handen
vol aan chips. “Help even de tafel leegruimen”, zeg ik, maar ze zijn
al weg. Bram gooit zijn stift mijn kant op en loopt achter de anderen
aan. Tot zover de hulp. Ik ruim in mijn eentje de tafel leeg.
In de ‘doodle 3D’-studio van Rick (en van een aantal anderen) staat
het vol oude televisies, spelcomputers, een grote wereldbol (de
globe), die je kunt draaien en die aangesloten is op een computer
waardoor je naar verschillende planeten kunt draaien en in de tijd
kunt reizen. Overal het geluid van printers. Zijn collega’s (alleen
maar mannen) werken in dezelfde ruimte achter computers.
En Angeline schuift aan. Zij is danseres. Zij kijkt vandaag mee en
zal later in dans reageren op wat ze meemaakt.
Rick vertelt gepassioneerd over zijn werk. “Ik val in slaap”, zucht Elze
naast me. Joshua, Bram en Sytze zijn onder de indruk van hoeveel
de globe kost. “Dan ben jij dus heel rijk”. Rick legt uit dat een eigen
bedrijf hebben ook heel veel kost. En dat het dus ook noodzakelijk is
om er vier per jaar te verkopen.
En dan, na een korte pauze, mogen ze dan eindelijk zelf. Farwa gaat
meteen met de 3D pen aan de slag. Elze zegt vooral hardop wat er
allemaal níet lukt. En dat is een hoop. Roos en Peter werken achter
een tablet aan hun zelfportret. Jaspreet gaat verder tekenen op
papier. Als de eerste ‘doodle’ uit de printer komt, voel ik zoiets als
trots in de lucht hangen. Joshua is inmiddels met koptelefoon aan
het dj-en achter een synthesizer. Helemaal in zijn element. Sytze
kletst over voetbal met de collega’s van Rick.
Als de laatste doodles uit de printer komen, laat Angeline ons haar
solo zien op de gang. Uit kleine boxen klinken de eerder opgenomen

geluiden uit het atelier. Angeline heeft zichzelf in twee vuilniszakken
gestopt. Langzaam breekt haar lichaam door het plastic heen.
‘Straks stikt ze nog’. De groep kijkt. Geboeid. Steeds meer lichaam
komt door het plastic heen gebroken. Een arm, een hand waar een
doodle uitrolt. De mens en de machine. De geboorte van een creatie.
“Ik moest denken aan een horrorfilm waar ook iets uit een lichaam
tevoorschijn kwam”, “het leek wel een geboorte”, “dit is toch geen
dans?”, “ik hoorde mezelf op de band”.
We praten nog even na. Angeline vertelt hoe ze heeft gewerkt.
Ze vertelt ook wat voor haar dans is: een lichaam, in een ruimte,
in de tijd, waar kracht op wordt uitgeoefend. Ze vertelt over de
weerstand die het materiaal (de vuilniszakken) haar geeft.
Weerstand. En dan toch iets maken. En trots naar huis gaan.
Met je doodle in een plastic zakje.
(tekst van Anouk Saleming, host Playgrounds 1.0)

Wat zijn playgrounds?
Het werken in werkplaatsen en ateliers is één van de specifieke
elementen van de creatieve industrie. De creatieven verzamelen
zich op culturele plekken, waar zij samen hun studio’s hebben.
Hier broedt en broeit van alles. Innovatie is zichtbaar en voelbaar.
VechtclubXL in Utrecht is er een voorbeeld van.
Dit principe van de werkplaats blijkt een blauwdruk die werkt. Het
roept het idee op of deze werkplaatsen als format voor onderwijs
zouden kunnen dienen. Wat gebeurt er als je een groep docenten
en leerlingen naar zo’n werkplaats brengt? Wat doet zo’n omgeving
met hen? En wat doet het met de omgeving en met de creatieveling
als hij zo’n groep ontvangt en ermee gaat werken?
Speciaal aan het werken in een werkplaats is dat er peer-to-peer
leren plaatsvindt, waarbij het maken centraal staat. Men leert aan
elkaar hoe gemaakt wordt. Een eigen vraag van elke deelnemer in
de werkplaats geeft richting aan het leer- en maakproces. Er
ontstaat een cyclus waarin maken (performatief zijn) gevolgd wordt
door reflectie. In het gezamenlijk leren maken zowel de docenten als
de leerlingen onderdeel van de zoektocht naar oplossingen, in plaats
van voor te zeggen en te onderwijzen hoe de wereld in elkaar steekt.
Dit is de kern van Playgrounds in Utrecht, waarvan ik, samen met de
HKU, twee series organiseerde voor ROC Midden Nederland, het
Welzijn College, voor leerlingen en docenten van mbo-sociaal werk.
Ik stel je voor aan een aantal van de creatieven waar we mee
samenwerkten.
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Bij Suzan Becking en Lisanne van Zanten
(Europalaan: 1,25 km van school)
Suzan deelt met drie andere keramisten een groot keramiek atelier.
Een ruimte vol droogkasten, ovens, grote tafels, een klein bureau,
potjes, zakken met gips, klei en porselein. Het atelier bevindt zich
in het complex VechtclubXL, nog geen 1,5 kilometer van de school
vandaan. Samen met haar stagiaire Milou wacht ze ons op.
Iedereen staat aan een grote tafel en Suzan vertelt over het oude
ambacht, over de kwetsbaarheid van klei en de focus die het vraagt.
Ze laat iedereen hetzelfde ervaren: we mogen eigen bekers gieten
van keramiek, en deze ook glazuren.
In de tweede serie van Playgrounds werken we met Lisanne, een
collega van Suzan. Zij heeft het keramische maakproces van porselein in stukjes geknipt en vier losse tafels in de ruimte gezet. Aan
elke tafel vindt een andere activiteit plaats.
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Bij Stephan Siepermann
(Oudegracht: 1,16 km van school)
Midden in de stad, aan de Oudegracht aan
de werf, dus de trap af naar beneden, in
een hoek bij een brug, werkt Stephan
Siepermann als productontwerper in zijn
houtwerkplaats. Een werfkelder met rondgebogen plafonds en dicht bij het water.
Pallets liggen op de werf. ‘Maak met drievier personen een nieuw zitmeubel van die
oude pallets.’ Het gereedschap bestaat uit
breekijzers, zagen, hamers, schroeven en
spijkers.
Bij Rogier Steijaert en Ronald Straetemans
(Europalaan: 1,25 km van school)
Een ander deel van VechtclubXL bestaat
uit ‘de bunker’, waar muziekstudio’s van o.a.
Ronald zijn. Een gezellig aangeklede ruimte
met een bankstel, kleden op de grond,
instrumenten, opname apparatuur en een
mengpaneel. Wel donker, omdat er geen
ramen inzitten. Rogier en Ronald maken songs, zitten in bands en
spelen allerlei instrumenten. Zij hebben alvast voor de groep drie
zogenaamde samples gemaakt, waar we een song van gaan maken.
Over onze vakantie-ervaringen.

Bij Erik Snel van theatergroep Aluin (Concordiastraat: 3,32 km)
Je moet wel even zoeken voordat je de ruimte gevonden hebt:
een oude loods van de Nederlandse Spoorwegen, waar vroeger
reparaties en proeven met treinen plaatsvonden. Je fietst door
een hek, achter een gebouw langs, onder grote buizen door, daar
staan wat stoelen en tafels buiten, een terras, een prachtige hoge
houten deur. Daarachter zit de oefenruimte van theatergroep Aluin.
Erik is de artistiek leider. Hij wacht ons op. We werken met ons lijf
en spelen over lelijke objecten, die toch prachtig en fantastisch zijn,
en over gekke relaties.
Bij Rick Companje (Europalaan, schuin
tegenover de studio van Suzan: 1,25 km)
Grote hoge ruimte, met enorme stellingkasten vol bananen- en sinaasappeldozen,
die allemaal weer vol zitten met stekkers,
snoeren, en andere spullen om elektronisch
en ‘digitaal’ mee te bouwen. Verder staan er
oude computers, keyboards. Het is een soort
van speeltuin, waar tussendoor allerlei jonge
mannen achter computers zitten te werken.
Er staat een tafel met heel veel stoelen
eromheen, daar zit Rick, om uitleg te geven
over wat hij doet en wie hij is. We gaan hier
kleine zelfportretjes omzetten in een 3D
print, een doodle.
Bij Jorgen Koolwijk en Joost Stokhof
(aan de Oudegracht: 2,4 km van school)
Jorgen en Joost zijn allebei illustratoren. Ze hebben samen een
prachtige ruimte met etalage aan het einde van de Oudegracht,
dicht bij de Bemuurde Weerd. Een houten vloer. Hier staan grote
bureaus met grote schermen. Een kastje met boeken. Tegen de muur
printers en andere apparaten. We maken een magazine met eigen
riso-prints, gebaseerd op het idee dat je de hoofdrol speelt in een
film.
Elke werkplaats heeft zijn eigen inrichting en sfeer. De ruimtes voor
muziek en theater zijn donker en zonder ramen; de studio van Rick
vol dozen, oude computers, hoge kasten, en veel 3D printers. Elke
keer op een plek komen waar je nog nooit bent geweest is alleen
al indrukwekkend.
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nu een keramisch object, lied of zitmeubel is. Dat was ook één van
de redenen van de creatieven om de groep te ontvangen: dat naast
het noodzakelijke maken er ondertussen veel ruimte is voor gesprek
en reflectie. Waarin zichtbaar wordt hoe mensen met elkaar
omgaan, en of kritiek mogelijk is, of niet.

De groep
De impact van Playgrounds op de deelnemende studenten wordt
helder als één van de ouderejaars hen interviewt. Ze geven aan hoe
fijn het is om in een andere werkomgeving te zijn. Dat wekt nieuwsgierigheid op, en vragen: ‘waar ben ik en wat kan je hier?’ Een klaslokaal kennen ze van binnen en van buiten. Een werkplaats is nieuw
en nodigt uit om rond te kijken, je te realiseren waar je bent en je
daaraan over te geven.

Creatieveling als meester
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Het lijkt heel gewoon om je deuren te openen en een groep te
ontvangen in je studio, maar in dit project openden enkelen voor
het eerst hun studio voor anderen.
Het is toch je werkplek, waar vaak ook collega’s hun werkplek
hebben. Ze hebben de studio gezamenlijk, om de kosten te delen
van ruimte en soms materialen, en vanzelfsprekend om met elkaar
te werken. Het toelaten van een groep leerlingen en docenten in je
ruimte is dan verstorend. Vraagt om opruimen, of even anders
inrichten van de plek, je collega’s inlichten.
Om de locatie van het Welzijn College op de Vondellaan in Utrecht
heb ik een denkbeeldige cirkel met een straal van 5 kilometer
getrokken. Binnen die cirkel heb ik de stad afgestruind naar ateliers
van schilders of productontwerpers, werkplaatsen van oude
ambachten als edelsmeden en vioolbouwers, studio’s vol met net
ontworpen fashion, of 3D geprinte objecten, oefenruimtes op een
afgelegen en in onbruik geraakt fabrieksterrein, en andere creatieve
plekken waar zaken verzonnen en gemaakt worden. Het animo van
de creatieven om mee te doen was heel groot. Ik kon uit heel veel
soorten ambachten en makers kiezen. Het educatieve element
toevoegen aan je ambacht lijkt aantrekkelijk, of is misschien heel
gewoon. Men wil graag.
Slechts een week voor de workshop werd ik gebeld met de
vraag of ik een workshop wilde geven in mijn atelier. Ik zei
gelijk ‘ja’, omdat ik het belangrijk vind om contact te houden
met opleidingen en met jonge mensen. Ik wil mijn kennis en
mogelijkheden graag delen. Ook ik heb het creatieve vak geleerd
van anderen, die hun kennis weer met mij deelden.
(Stephan Siepermann)
Sigrid Hagen van het stageburo Plein 373 van het Welzijn College
wilde meedoen met Playgrounds, omdat ze leerlingen de ruimte
wil geven om de school meer uit te gaan. Om andere mensen en
plekken te ontmoeten in de buurt. Om zo te zien wat er nog meer is
in de wijk, om zelf hun netwerk te vergroten. Om ook op een andere
manier met elkaar samen te werken, door samen te maken. Of het

Ik vond het gewoon heel erg leuk om te doen. Je leert hoe je die
ene stap moet zetten en dat je het dus niet zo kan doen zoals je
altijd gewend bent. Ik heb ontdekt dat ik creatiever ben, want
ik heb nooit iets van keramiek gemaakt, maar kreeg positieve
complimenten (student nav Playgrounds 1.0).
In deze praktijk ervaren ze vervolgens wat ze wel en niet prettig
vinden om te doen. Theorie in de praktijk, echt je handen gebruiken,
materialen leren kennen en andere technieken gebruiken.
Door in een serie te werken, ontstaat er bij de studenten ook steeds
meer vanzelfsprekendheid in waar ze terecht komen en dat ze daar
iets gaan doen. Het ongemakkelijke gevoel verdwijnt, defensieve
vragen als “waarom?” en “waar is dat goed voor?” worden niet meer
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gesteld. Er ontstaat bereidwilligheid om elke keer weer opnieuw
in te stappen en aan de slag te gaan. Ze zeggen “ja”.
De deelnemers van de tweede Playgrounds serie bestaat uit een
gemengde groep docenten en leerlingen.
Docenten worden vooral geconfronteerd met hun manier van
lesgeven. Bij de start was ik bang dat zij zich als docenten zouden
blijven gedragen tegenover de leerlingen, maar niets blijkt minder
waar. Door samen als onbekenden een werkplaats in te stappen,
ontstaat gelijkwaardigheid. Zowel leerlingen, als docenten weten
niet waar ze aan moeten voldoen. Daarbij heeft deze groep docenten het lef om te spreken over hun manier van lesgeven, over hoe
het onderwijs is ingericht, en zij, zonder het beter te weten, daadwerkelijk horen wat leerlingen te zeggen hebben.
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Wat eruit kwam: dat het belangrijk is dat je iets maakt waarvan je het idee hebt dat het voor jouzelf zinvol, leerzaam en
vooruithelpend is, dat neem ik mee! Zo vanzelfsprekend, maar
ook soms zo lastig om daar uitvoering aan te geven als docent:
laat je het vrij, dan loopt een deel van de studenten vast; omschrijf je het heel precies, dan prikkel je niet de ontwikkeling en
de verbeelding... mooi onderwerp om over door te praten met
collega’s en studenten.
(reflectie docent na workshop van Lisanne)
Vooral viel mij op dat materiaal en gereedschap bepalend zijn
voor het resultaat. Het materiaal is eigenlijk je uitgangspunt.
De opdracht ‘maak een meubel’, waarbij je zelf de keuze hebt
voor een materiaal, levert een compleet ander resultaat op.
M.a.w. ik ben me bewuster geworden van dat je goed moet nadenken over hoe je een opdracht aanbiedt. Hoe sturend wil je
daarin zijn en wat wil je ermee bereiken?
Binnen mijn docentschap kun je er zeker iets aan hebben om
hier bewuster mee om te gaan. Zeker voor het vak drama!
P.S. het groepje vond dat ik een leidende rol aannam. Klopt wel.
Bij een open opdracht met weinig kaders of structuur vul ik die
zelf in (en blijkbaar ook voor anderen).
(reflectie docent na workshop van Stephan)

Een andere omgeving stimuleert en kan zorgen voor een andere
kijk op de opdracht. Dat heeft veel meer invloed op mij dan ik
dacht. Anderen in de groep ken je alleen maar op een bepaald
gebied, en het is verrassend te zien wat bekende groepsgenoten
soms wel of niet kunnen. Je zou kunnen zeggen dat als je iemand
beter wilt leren kennen, je verschillende dingen op verschillende
plekken moet doen. Kun je zo ook jezelf beter leren kennen?
(reflectie docent)
Dit sluit aan bij wat Richard Sennett over werkplaatsen schrijft in
zijn boek De Ambachtsman1, wat Van Rosmalen aanhaalt in zijn
boek Muzische Professionalisering.2 Het is de plek waar gemaakt
wordt, waar de maker zorg draagt voor het scheppen van een
tastbaar product. Dit betekent dat men meester is van een transformatief proces, of leert om dat te worden.
Materialiteit, of het materiaal is echt aanwezig. De impact van
deze materialiteit blijkt ook uit verschillende citaten van leerlingen
en docenten. Ze hebben het vast, voelen de weerstand, hoofd en
handen werken samen. Soms lukt het niet. Het valt in elkaar, het
werkt niet. “Er vindt”, zoals Van Rosmalen schrijft, “een dialoog

1	Sennett, R. (2008). De Ambachtsman, de mens als maker, Amsterdam:
Meulenhoff
2	Rosmalen, B. van, (2016). Muzische Professionalisering, publieke waarden
in professioneel handelen, Utrecht: Uitgeverij IJzer
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plaats tussen concrete handelingen en het denken. Het lichaam
doet mee. Deze ervaringen zijn belangrijk voor het tot stand komen
van een bepaald soort relationeel begrip” (Van Rosmalen 2016:
p. 120). Maken gaat over de balans tussen problemen oplossen
en het scheppen.
Het project Playgrounds blijkt deze aspecten allemaal te raken. Het
maken en samen in een werkplaats of studio zijn, blijkt daarnaast
effect te hebben op het gesprek wat docenten en leerlingen tijdens
en na het maken voeren over het onderwijs. De gelijkwaardigheid
daarin vind ik opvallend. Zou dat mede ontstaan door het feit dat
iedereen nieuw is op deze plek en men allemaal opnieuw begint?

De host als vertaler
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Terwijl de creatieveling zijn rol als ‘meester’ neemt, is de host er ook.
Hij ziet wat docenten en leerlingen doen en stimuleert de gelijkwaardigheid. Tussen het maken en spelen door, stelt hij vragen om
hen bewust te maken van wat deze omgeving met hen doet, en wat
dat doet met hun eigen professionaliteit. Er wordt ‘zachte kordaatheid’ gevraagd om ervoor te zorgen dat het niet een gezellig uitje is,
weg van school, maar dat er, door op deze plek te zijn en te maken,
reflectie op gang wordt gebracht.
Zijn doel is om leerlingen en docenten verbindingen te laten leggen
tussen deze werkplaats/dit atelier/de creatieve industrie als leeromgeving, en de school, de professie waarvoor wordt opgeleid en
de professie van de docent. Hij ondersteunt in het creëren van een
transfer: de vertaling naar de eigen (onderwijs)praktijk. Anouk
Saleming, schrijver en theatermaker, is de host tijdens de eerste
serie. Het is haar uitdaging om de leerlingen zich samen met de
creatieven open te laten stellen voor nieuwe ervaringen. In de
tweede serie Playgrounds is Peter Rombouts de host. Peter is
veranderkundige, procesbegeleider en danser. Zijn uitdaging is om
docenten en leerlingen met elkaar in gesprek te laten gaan over het
onderwijs. Hij start een plenair gesprek in de ruimte vol keramiek.
“Wat is het verschil tussen het maken aan de hand van een recept,
en meer creatief werken?” “Hoe is het om een deel van jezelf in het
werk te leggen?” “Hoe is het om dit te tonen aan anderen?” Voor
het eerst is ieders energie geconcentreerd. Elkaars werk bekijken is
niet spannend, omdat er genoeg veiligheid is in de groep: “We zijn
allemaal kwetsbaar en dat maakt het minder spannend.” Het blijkt
van belang te weten wat er met het werk gebeurt: wordt het weggegooid of…? Lisanne, de keramist, geeft aan dat er wel degelijk

iets gebeurt met het werk en vertelt ook hoe belangrijk het is om
zo weinig mogelijk weg te gooien. Het blijkt van belang om te weten
waaraan je bijdraagt met je werk, wat de zin ervan is. Het gesprek
beweegt heel natuurlijk naar het verschil tussen het werken in
opdracht van iemand, en het werken uit vrije wil. Het gesprek wordt
verlegd naar de wereld buiten het atelier. Marc, docent, stelt de
vraag hoe de studenten dit ervaren in de opleiding: doen ze de
opdrachten omdat ze het moeten, of omdat ze het willen? Wat
wil het eigenlijk zeggen als kwetsbaarheid wordt beoordeeld met
een cijfer? De leerlingen geven aan dat ze het doen omdat ze het
moeten. Er wordt niet geluisterd naar wat ze nu echt willen. Naar
wat hen nu echt bezighoudt. Naar wat ze echt willen ontwikkelen
voor de toekomst. Dit gesprek is heel precies en iedereen voelt dat
het ertoe doet. Een echt gesprek op gelijke hoogte met elkaar buiten
het schoolsysteem. Open, kwetsbaar en met respect. “Dit soort
gesprekken hebben we eigenlijk nooit.”
Peter nodigt de groep uit dit gesprek voort te zetten tijdens de
volgende bijeenkomsten en stelt nog de vraag: “wat maakt dat
we nu hier dit gesprek wél hebben, waar dat anders niet gebeurt?”
Het antwoord loopt via het zijn op een plek buiten het schoolsysteem, naar de creativiteit van het maken met elkaar. Er ontstaat
een horizontale interactie, waarin ieder elkaar op een andere manier
ontmoet. We ervaren de kracht van de tussenruimte.
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Kunstenaar in de hoek
Naar aanleiding van een gesprek tussen
Janny Rodermond (directeur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) en Bart
van Rosmalen (lector HKU, en initiator van
Playgrounds) werd ‘de kunstenaar in de
hoek’ net voor de start toegevoegd. Zou
het niet mooi zijn als een creatieveling of
kunstenaar aan het eind van elke Playgrounds vanuit de eigen discipline zijn/haar
visie geeft op wat hij gezien en gehoord
heeft die middag? Ik kon me er niet veel
bij voorstellen. Wat voor type kunstenaar
kan ik daarvoor vragen?
Is elke discipline hiervoor geschikt?
Ik kies steeds ‘de andere kant’.
Dus wanneer de groep performatief
bezig is, kies ik een beeldend kunstenaar
en omgekeerd. Dat lijkt goed te werken.
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Ik ben verrast door de impact ervan. Niet alleen op de host en de
creatieven, maar ook op de leerlingen en docenten. Elke keer weer
verschijnt er aan het einde een verrassing waar we met zijn allen
steeds meer naar uitzien. Het is een groot hulpmiddel in het leren
over hoe we het hebben gedaan: je krijgt iets terug, mooi en
confronterend tegelijk. Je hoort zinnen die je zelf gezegd hebt,
je ziet beelden die al eerder vandaag zijn langs geweest, je wordt
uitgedaagd om koppelingen te maken tussen die discipline die je
onder de knie kreeg en de discipline van de bezoekende kunstenaar.
En hoe jij je daartoe verhoudt. Er ontstaat zo elke keer een extra
laag in het leren.
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We starten met Alexander de Vree, theatermaker van Cowboy
bij Nacht en acteur. Hij zoekt stil zijn plek tussen de keramiekoven
en de droogkasten in, opent voor zich op een krukje zijn laptop.
Hij typt, zegt niets.
Drie uur later, na de stilte, worden we door hem gevraagd op
te staan. Er ontstaat een performance met ‘laten we weggaan’scènes, waarin de docenten en studenten om de beurt worden
toegesproken met zinnen van die middag. De reflectie werkt,
en is confronterend door de vol liefde neergezette ongelijkwaardigheid tussen leerlingen en hun begeleiders.
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