
 

 

 

Metafoor tussen magie en methode : narratief leren in
organisaties en therapie
Citation for published version (APA):

Muijen, H. S. C. A. (2001). Metafoor tussen magie en methode : narratief leren in organisaties en therapie.
[Doctoral Thesis, Maastricht University]. Agora. https://doi.org/10.26481/dis.20011004hm

Document status and date:
Published: 01/01/2001

DOI:
10.26481/dis.20011004hm

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20011004hm
https://doi.org/10.26481/dis.20011004hm
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/a14fda03-e2fa-43a3-be04-a56bdc061cf1


METAFOOR TUSSEN MAGIE EN METHODE





METAFOOR TUSSEN MAGIE EN
METHODE

Narratief leren in organisaties en therapie

PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van de graad van doctor aan
de Universiteit Maastricht,

op gezag van de Rector Magnificus, Prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen
Kruseman

volgens het besluit van het College van Decanen,
in het openbaar te verdedigen

op donderdag 4 Oktober 2001 om 14.00 uur

door

Heidi S.C.A. Muijen



Promotiecommissie: , . , •

Promotor:
Prof. dr. G.A.M. Widdershoven

Co-promotor:
Dr. Ph. van Engeldorp Gastelaars (Erasamus Universiteit Rotterdam)

Beoordelingscommissie:

Prof. dr. R.Vos (voorzitter)
Prof. dr. H.P. Kunneman (Universiteit voor Humanistiek, Utrecht)
Prof. dr. J. de Mul (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Prof. dr. H. Philipsen
Prof. dr. H. Pott (Erasmus Universiteit Rotterdam)

• 2001, H.S.C.A. Muijen/ Uitgeverij Agora - Kampen
Postbus 5018, 8260 GA Kampen
Omslag Inge Steenhuis
Illustratie p. 275: M.C. Esscher 'Sky & Water I' • Cordon Art B.V. - Baarn - The Nether-
lands
ISBN 90 391 0858 7
NUGI611

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of op enige andere ma-
nier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,
recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.



METAFOOR TUSSEN MAGIE EN METHODE

Narratief leren in organisaties en therapie

INHOUD

VOORWOORD: "En het woord is vlees geworden..." 9

HOOFDSTUK 1: Een nieuw humanisme achter de hype van creativiteit?15

1.1 Inleiding 15
1.2 Beeidende creatieve therapie 20

1.2.1 Een historisch schets van creatieve therapie 21
1.2.2 De therapeutische (meer)waarde van creatieve
therapie 25
1.2.3 Methodiekontwikkeling en professionalisering 29
1.2.4 Organisatorisch-maatschappelijke aspecten van

professionalisering 31
1.3 Creatieve trajecten in training, coaching en advisering 33

1.3.1 Een hype van creativiteit 35
1.3.2 Een oude sofistenkunst in een nieuw jasje? 38
1.3.3 Naar een creatieve methodiek voor
organisatievraagstukken 41
1.3.4 De organisatorisch-maatschappelijke context 47

1.4 Humanisering versus rationalisering? 48
1.5. Grondslagen van wetenschappelijke en intuitieve kennis 53

1.5.1 Een (post-)romantische grondslag voor intuitieve
praktijkkennis 55

1.5.2 Een derde weg tussen een rationalistische en een
romantische onderzoeksroute 58

1.6 De onderzoeksvraagstelling vanuit het derde perspectief 61
1.6.1 Samenvatting 63
1.6.2 Hoofdstukindeling 64



HOOFDSTUK 2: Metaforen in de creatief therapeutische literatuur 67

2.1 Inleiding 67
2.2 Drie benadenngen van creatieve therapie 70

2.2.1 De antropologische benadering 71
2.2.2 Een instrumentele orientatie 74

2.2.2.1 De psycho-therapeutische benadering 74
2.2.2.2 De pragmatische benadering 78

2.2.3 De kunstgeorienteerde benadering 80
2.3 Drie perspectieven op metaforische betekenisgeving 83
2.4 Een romantische ontwikkelingsmetafoor 86

2.4.1 Betekenisgeving vanuit een oorspronkehjke
zijnsordening 86
2.4.2 Een symbolisch-rituele ordening 90

2.5 Een instrumentele optiek op onrwikkeling 93
2.6 Naar een hermeneutische ontwikkelingsmetafoor 97
2.7 Grondslaggevende dialectiek tussen verbeelding en verwoording 100
2.8 Samenvatting en conclusie 103

HOOFDSTUK 3: Metaforen in het organisatie-discours 105

3.1 Inleiding 105
3.2 Drie genres in het organisatie-discours 106

3.2.1 Metaforen, concepten en hybriden 106
3.2.2 Pro en contra de metafoor 111

3.3 Metaforen in organisatie-onderzoek 114
3.3.1 Morgans onderzoek 115
3.3.2 Metaforen, creativiteit en andere management hypes 117
3.3.3 Het metaforische masker van de instrumentele rede 121

3.4 Een gemaskeerde retoriek van agressie en competitie 124
3.4.1 Over het succes van de 'basketbal-organisatie' 125
3.4.2 Over het succes van de basketbal-metafoor 126
3.4.3 De dubbele boodschap van succes 128
3.4.4 De geestelijke dwangbuis van succes 131

3.5 Een metaforische benadering van organisaties 133
3.5.1 Metaforen en rationaliteit 13 5
3.5.2 Naar een communicatieve rationaliteit 139
3.5.3 Een dialogisch principe 144

3.6 Samenvatting en conclusie 146



HOOFDSTUK 4: Een hermeneutische interpretatie van metaforische
communicatie 149

4.1 Inleiding 149
4.2 Retorisch aspecten van communicatie 152

4.2.1 De retorische traditie 152
4.2.2 Logica van de metafoor 155

4.3 De metafoor als middel tot betekenisgeving 161
4.3.1 Dialectiek van metaforisering en conceptualisering 161
4.3.2 Het gezag van Metaphora en de macht van Logos 163
4.3.3 Een conceptuele omkadering van de metafoor 165
4.3.4 Metaforische communicatie 168

4.4. Regressieve, progressieve en transgressieve dynamiek 173
4.4.1 De metafoor als katalysator van ontwikkelings-
processen 174
4.4.2 Hermes tussen hoofd en hart 178
4.4.3 Een hermeneutische interpretatie van de middenpositie 182
4.4.4 Een hermeneutisch interpretatiekader voor intuitieve
praktijkkennis 184

4.5 Rationalisme en romantiek als wereldbeelden 188
4.5.1 Rationalisering en humanisering 188
4.5.2 De dialectiek tussen beeiddenken en denkbeelden 191
4.5.3 Wereldbeelden en de esthetisering van ons beslaan 193

4.6 Levende metaforen en de dialogische grondhouding 199
4.7 Samenvatting en conclusie 201

HOOFDSTUK 5: Een veldstudie naar metaforische communicatie 204

5.1 Inleiding 204
5.2 Een hermeneutische methodologie van de middenpositie 205
5.3 Reconstructie van het onderzoekstraject 208
5.4 De context van het uirwisselingsproject 213

5.4.1 Uitwisseling van kennis en ervaring voor gezamelijk
gewin 213
5.4.2 Een choreografie van methodologische keuzes 215

5.5 De veldstudie als onderzoeksdialoog 217
5.3.1 Dialectiek van afstand en betrokkenheid 217
5.3.2 Naar een 'model van metaforische communicatie en

interactie'? 221
5.6 De verbeelding van organsaties en het organiseren van de

verbeelding 230



5.6.1 De groep creatieve organisatie-trainers 230
5.6.2 De groep beeidend therapeuten 237
5.6.3 De interdisciplinaire uitwisselingsbijeenkomst 244

5.7 De empirische winst uit het veldonderzoek 252
5.7.1 Professionele motto's en profilering 253
5.7.2 Professionalisering en organisatiecultuur-

verandering 259
5.7.3 Van'metaforische communicatie' naar 'narraüviteit

vanuit een kritisch humanisme' 261
5.8 Samenvatting en conclusie 266

HOOFDSTUK 6: Een kritisch-humanistische maat voor metaforen 269

6.1 Inleiding 269
6.2 Een dialogische wending in organisaties, therapie en filosofie 270
6.3 Speels denken en het andere van de rede 272
6.4 Naar een dialogische intuitie voor creatieve therapie 276
6.5 De dialogische verrijking van de organisatorische rede 278
6.6 (G)6en maat voor metaforen? 281
$>.T ^Vajfl e en liarnftieve'ieeromgeving in orgamsaties en therapie? 284
6.8 Samenvatting en conclusie 289

LITERATUUR 294

ZAKENREGISTER 307

NAMENREGISTER 319

SAMENVATTING 321
SUMMARY 330

CURRICULUM VITAE 335



VOORWOORD: "//e? woord w

/n den Äeg/n/je was Aef Wbord en Ae/ fFoord was 6y God ,4//e t/i/igen zi/n door Aer
Wbord geworden en zonder d/7 /jgeen d/ng geworden da/geworden w. /n Aef

ffbord was /even en Ae/ /even was Ae/ /;cA/ der mensen, en Ae/ //cA/ scAyn/ /'n de
duü/er/tif en de dM/s/era/s Aee/? Ae/ n/e/ gegre/?en (.. J

//e/ woord w v/ees geworden en Ae/ Aee/? onder onsgewoond en wy Aeifeen z/yn
Aeer///^Ae/d aanscAoi/wd...

De geciteerde woorden uit het Evangelie van Johannes gebniik ik op metaforische
wijze om aan te geven dat aan mijn onderzoek een aanhoudende fascinatie voor
beeiden en metaforen ten grondslag ligt. Voortgekomen uit dit zaadje van inspiratie
is het schrijven van een disseitatie zoals gewoonlijk vooral een vrucht van
perfectionering en transpiratie, een moeizaam proces van 'vleeswording'.
Bovendien is het groeien van een vrucht afhankelijk van ecologische omstandig-
heden: het zaadje moet in goede bodem vallen, genoeg regen en zonlicht krijgen.
Een nog diepere betekenis van de geleende heilige woorden gaat over mijn
betrokkenheid bij 'het zijnsmysterie': het feit dat ik ben geboren verdient mijn
dagelijkse verwondering. Hoe ik aan mijn existentie invulling geef ervaar ik als
een uiterste daad van creativiteit en vrijheid maar vanuit een verbondenheid met
een omvattendere en sacrale zijns-ordening, waaraan veel mensen de naam 'God'
geven.

Idealiter zijn vorm en inhoud van een geschrift congruent. Een proefschrift dient
aan academische voorschriften, geschreven en ongeschreven vormeisen te voldoen.
Bij het schrijven ondervond ik deze formele kant van het promotietraject enerzijds
als een helpende hand, die mij heeft geholpen een kader te ontwerpen om mijn
onderzoekstocht in te plaatsen. Anderzijds als een keurslijf waardoor aan het
onderzoeksproces te weinig recht gedaan wordt: een raster waarin de ievende
woorden' van het onderzoeksmateriaal 'rastervormig' dreigen te worden. Overeen-
komstig 'de middenweg' die ik in dit proefschrift verdedig heb ik, gegeven de
algemeengeldige dissertatievorm, toch zoveel mogelijk een eigen betoogopbouw
en schrijfstijl willen hanteren zodat ook het unieke en individuele van het gevolgde
onderzoekspad voor de lezer bespeurbaar blijft.

Mijn fascinatie voor het creatieve aspect, voor 'de muziek' van taal en voor
beeldspraak gaat wellicht tcrug tot mijn kinderjaren in een huiselijke en school-
omgeving waarin creativiteit, muziek en schilderkunst werden gestimuleerd. Deze
fascinatie heeft zieh sinds mijn filosofiestudie geconcentreerd op het wonder hoe
'de Ievende geest' dode letters kan bezielen. Gaandeweg deze Studie echter raakte
ik ook steeds meer geboeid door de omgekeerde dynamiek: hoe 'de geest' pas



leven krijgt in en door de behuizing van het woord. In het bijzonder boeide mij de
metafoor als een wonderlijke botsing en een creatief samenspel van 'taalregisters':
hoe de taal van beeiden het discursieve vertoog met een analoge semantiek
onderbreekt en tot Z>eeWspraak ombuigt. Theorieen en beschouwingen in dis-
cursieve vorm blijven versleten metaforen zolang ze niet door betrokkenheid van
onderzoekers, auteurs en lezers /evend worden. Persoonlijk en maatschappelijk
engagement vervullen modellen en theorieen met zin en geven het vieesgeworden
woord v/ewge/s.

Het onderzoeken en venvoorden is een proces dat de grenzen van de individuele,
bewuste en autonome persoon overstijgt. Volgens een klassieke opvatting vindt de
geboorte van inzicht plaats als een 'dialectische kunst' in een gesprekscontext.
Plato liet in een dialoog zijn leermeester Socrates het filosoferen vergelijken met
de vroet/iTowwen-Arun.v/. Ook Aristoteles omschreef het denken als een vorm van
dialectiek, namelijk als een gesprek met zichzelf. Veel zelf-gesprekken en 'toe-
vallige' gesprekken met collega's, belangstellenden en vrienden hebben aan dit
onderzoek vorm gegeven. Behalve de dialogische wijze waarop ik door woord-
voerders van de westerse filosofische traditie ben gevormd, waren vooral de
richtinggevende gesprekken met mijn twee onderzoeksbegeleiders van belang
alsmedc de ontworpen onderzoekscontext van individuele interviews en groeps-
gesprekken met respondenten. Fascinerend vind ik Derrida's radicale standpunt ten
aanzien van de beperkte rol van de 'eigenlijke' auteur van een tekst in de grotere
context van de filosofische traditie en binnen de 'speelruimte' van de taal. Als
schrijfster heb ik inderdaad ervaren hoe ik in een fundamentele zin 'gevangen' ben
in de reflectieve ruimte van de Nederlandse (filosofen-)taal die mij ter beschikking
Staat. Juist in de ervaring van deze beperkingen en in het beluisteren van de
stemmen van vele mede-auteurs heb ik vrijheid hervonden door mijn eigen stem te
laten klinken. Hoe ik in dit voorwoord mijn erkentelijkheid jegens anderen
uitspreek doet hieraan onvoldoende recht. Nog andere, niet genoemde personen,
levende en dode wezens en bijzondere gebeurtenissen zijn 'mede-auteur' van dit
geschrift. Dit proefschrift is aldus een 'coproductie', niettemin blijft de uit-
eindelijke vorm en inhoud mijn ver(ant)woording.

Geboorte van inzicht door de dialoog met anderen, met jezelf en met de traditie
vindt plaats längs de weg van verwoording. De metafoor van 'het vieesgeworden
woord' verleidt tot een platoonse interpretatie: de vleeswording van rw/'vere ideeen
in ideale vorm tot een aardse schaduw, een 'materieel weefsel', een tekst met 'dode
letters'. Dat de metafoor deze verleidingskunst zo meesterlijk beheerst en de geest
in een bepaalde denkrichting voert, bewijst de eenzijdigheid van een platoonse
interpretatie en wijst op een verkeersstroom in omgekeerde richting. Het transport
van betekenis vindt niet anders plaats dan door middel van eeuwenoude
betekenisdragers die, op bepaalde wijze gerangschikt, de transformatie van ideeen
en visies bewerkstelligen. Door die betekenisverschuiving in het idee'le veld
ondergaan de materiele tekens zelf ook weer een verandering. Dat kennis längs
deze dialectische weg wordt vergaard en geboorte van inzicht aldus fundamenteel
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verweven is met een herschikking van woorden en metaforen tot een nieuw
tekstueel verband, is mij een waarlijk wonder. Ik heb de klassieke filosofentaal, het
vlugge en vluchtige management-jargon en de humanistische metaforen uit de taal
van therapeuten omgebouwd tot een nieuw verhaal. De ambachtelijke kant van het
schrijven van een boek door middel van velerlei versies van 'hetzelfde' verhaal
heeft mij de ervaring gegeven dat dit 'materialiserende' proces van het opnieuw en
weer herschrijven van het onderzoeksverslag een wezenlijke schakel vormt in het
'geestelijke' proces van kennisverwerving. Geboorte van inzicht door middel van
de vleeswording van het woord. 'Vlees' met een 'academisch keurmerk' door de
inpassing binnen een wetenschappelijk onderzoeksstramien en de onderwerping
aan een wetenschappelijke toetsing. Pas na de verdediging van het proefschrift
blijkt uiteindelijk de maatschappelijke levensvatbaarheid van wat er in de acade-
mische 'in vitro'-fase is geboren.

Zoals een boreling met de eerste ademhaling zieh losmaakt van het moederlichaam
of zoals z(h)ij autonomie bereikt op het ultieme moment van de eerste zelfstandige
stap, zo geeft de auteur het heft uit handen wanneer het boek van de drukpers rolt.
Als schrift gaat het woord zijn eigen weg, van boekwinkel naar lezers en zaait daar
evenzovele zaadjes voor receptie en interpretatie van het betoogde. Dan nemen
anderen het woord over, bijvoorbeeld tijdens de promotie, om het gestelde te be-
vragen en te becommentarieren. Mogelijk dienen zieh nog andere contexten aan,
waarnaar het hier vertelde onderzoeksverhaal wordt verplaatst, aangevuld,
gecorrigeerd en naverteld... Een verhaal kan lezers inspireren of vervelen, boeien
of irriteren; verwondering, bewondering of verachting oproepen. Naar ik mag
hopen blijft mijn inspiratie voor de lezer bespeurbaar als de rode draad die door het
weefsel van woorden heenloopt.

Een boek als een 'geestelijk kind' mag een versleten metafoor zijn, niettemin
creöert de ambigue betekenis van 'vleeswording' een /n//nej» ten opzichte van de
geboorte van mijn letterlijke vlees en bloed. Hoewel dit geschrift natuurlijk meer
van /ettertijks weg heeft dan mijn dochter, herken ik een spoor van de existentiöle
hoop en vrees, de vreugde en pijn, de dankbaarheid en trots, de wanhoop en kracht,
de schroom en moed, die ik voelde bij de geboorte en het opgroeien van mijn
dochter. Netzomin als je als 'ouder in sp6' weet wat ouderschap werkelijk inhoudt,
was dat het geval met mijn voornemen om aan een promotie-onderzoek te
beginnen en een proefschrift te gaan schrijven. Ik hoop dat ik over het resultaat
enige blijdschap en tevredenheid kan blijven ervaren, al was het maar een vleugje
van hetgeen ik jegens mijn dochter door de jaren heen voel. Tijdens het
beproevende werk van het schrijven van deze tekst kreeg ik van een bekende per
email een aantal Stellingen toegestuurd over het verschil tussen de bevalling van
een baby en van een proefschrift. Op een twaalftal punten sloeg de vergelijking, in
de zin van een kosten/baten-analyse, uit in het voordeel van het krijgen van een
biologisch kind. Tegenover de zekerheid van de negenmaanden-periode Staat de
o/jzekerheid over de duur van het onderzoeks- en schrijfproces, weliswaar met de
zekerheid het ten minste een keer te moeten herschrijven en met het risico het nog
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enkele malen over te moeten doen. De laatste Stelling overtuigde mij het meest: 'In
tegenstelling tot het schrijven van een disscrtaüe en ongeacht hoe groot de moeite
en pijn ook waren, mensen zijn blij bereid om nog meer kinderen te krijgen'!
Hoewel het schrikbeeld van een proefschrift als 'levenswerk' inmiddels antiek is
geworden in deze vluchtige tijd van virtualisering van kennis, is het toch zo dat de
zinvolheid van zulk monnikenwerk zelfs door begripsvolle vrienden met regelmaat
in twijfel wordt getrokken in het licht van de vervreemdende en soms ont-
menselijkende effecten die het promotieproces met zieh mee brengt.

Nu dan deze beproeving bijna is doorstaan zal haar moeizame kant door de stroom
van de tijd verzacht worden zoals de herinnering aan een inspannende berg-
beklimming. Met de terugblik op het afgelegde pad is het goed ook de reisgenoten
te bedanken zonder wie het reisdoel niet bereuet ware. Natuurlijk geldt dat in de
eerste plaats voor mijn ouders, die helaas niet meer in levende lijve van deze
afronding genüge kunnen zijn. Mijn dochter Quintra, die inmiddels zelfstandig en
met aanstekelijke levenslust haar eigen levenspad vervolgt, komt een groot deel
van mijn dank toe. Ook twee 'geestelijke vaderfiguren', een Indiaanse antropoloog
en een woordvoerder van een Gnostieke wijsheidstraditie, hebben mij met nun
woorden en daden voor deze reis toegerust. Om daadwerkelijk de eerste stappen op
de weg naar promotie te zetten, hebben de orienterende gesprekken met aan
universiteiten verbonden bereidwillige mensen mij gehopen, waarvan ik enkele bij
naam wil noemen: Heinz Kimmerle, Ilse Bulhof en Joop Hellendoorn. In een meer
directe zin hebben mijn co-promotor Frits van Engeldorp Gastelaars en promotor
Guy Widdershoven mij op uiterst prettige en zeer deskundige wijze begeleid op het
onderzoekspad. Alle respondenten wil ik niet alleen voor hun moeite en
medewerking bedanken maar vooral ook voor de bereidwilligheid waarmee zij met
hun kennis en ervaring een wezenlijke bijdrage aan het onderzoek hebben
geleverd. Mijn Studenten van de module 'metaforische methode' in het kader van
het methodologieonderwijs aan de bedrijfskundefaculteit van de Erasmus
Universiteit Rotterdam bedank ik, daar dat zij met hun feedback op deze
experimentele operationahsering van de onderzoeksresultaten hebben bewezen
meer dan alleen 'proefkonijn' te zijn. In het bijzonder wil ik in dat kader het
enthousiasme van Caroline Molenaar noemen, die mij bovendien als student-
assistente kranig en kundig bij de verslaglegging van de groepsinterviews heeft
geholpen. Van groot belang voor het welslagen van deze groepssessies was de
bijdrage van twee gastsprekers, Marjet Woudenberg en Albert Berman. In dat
verband geldt mijn dank vooral ook de stichting Humanitas, die geheel belangeloos
hun sfeervolle locatie ter beschikking stelde. Wat betreft de wetenschappelijke
inbedding van het onderzoek in de vorm van een vierjarige A.I.O.-aanstelling aan
de bedrijfskunde-faculteit van de Rotterdamse universiteit wil ik de aangename
collegiate contacten binnen de vakgroep methodologie benadrukken, waaraan ik
behalve door middel van individuele gesprekken ook tijdens de vakgroepseminars
belangrijke feedback op mijn onderzoek heb te danken. Overigens gaat mijn dank
uit naar de Erim-onderzoeksschool die de uitvoering van het onderzoek in formele
en materiele zin heeft mogelijk gemaakt. Aangezien in dat kader aan de formele eis
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van een vierjarige arbeidsovereenkomst streng de hand werd gehouden, dank ik in
het bijzonder George Hendrikse, die als voorzitter van de vakgroep methodologie
tegen de cultuuromslag van vercommercialisering van het universitaire bestel in,
mij ook na afloop van het aanstellingscontract organisationele gastvrijheid heeft
geboden om mijn proefschrift af te ronden. Last but not least wil ik zowel de
beoordelingscommissie als de meelezers bedanken, die met hun waardevollc
commentaar hebben bijgedragen aan de tot standkoming van de hoofdstukken in
hun definitieve vorm: Cees en Martin Luijendijk, Bram Moerland, Marja
Hendriksen, Louis van Marissing, Fiery Meijer en Joke Dinklage, Douvve
Tiemersma, Joop Ramondt, Tony Hak en Tineke Abma.

Heidi Muijen
Rotterdam, 09 augustus 2001
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'Het leven is een schouwtoneel...' in een 'aards tranendal', zoals een god in
Frankrijk of met een Spaans levensgevoel van 'La vida es un camaval': we
bevinden ons hoe dan ook op */e weg van het menselijk bestaan: de 'ene weg' voor
het transport van geboorte naar dood en de vele wegen voor het dragen van de tijd
tussen onstaan en vergaan. Met het opgroeien en verzamelen van steeds meer
kenniskaarten om loopbaan en levenswandel uit te stippelen, verzwaart de tijd. Met
het groeiende besef dat ons de juiste routebeschrijving ontbreekt, keert de licht-
voetigheid terug om zoals de bergen de tijd te laten verstillen en te zijn zoals de
rivier die het water laat gaan.
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H00FDSTUK1:

7.7

a*e groWeÄ:e/i/nge/j van
ftee/aen een/nnoa/wen/e/e ro/ ;n Ae/geve« vaw fte/e&en/s aan onze wereW. De
ge5cAe/5/e yac«//q/ere/en en aVer/zgwren o/? de Zw/d-Fran-se gro/wafltfWi'
worrfe« in verband geAracn/ /we/ een n/we/e en /nag/\yc«e owigang me/ /̂e
na/wwr en zoMa*en a/a'MS' /n/egraa/ dee/M//njaA:en van ne/ </age///JlE£e /even. //;er
/egenover w rfe ftee/aenwer/:e///fcne;d u-aann wy 24 M«r /?er a"ag /even ge/rag-
/nen/eera", v/«cn/;g en a«/onoom: /.v.-Aee/aen, iynjAo/en o/> ne/ /won//or-
scner/n, aVoom^eeWen, /?oj/er^ o/? j/raa/, rec/an/eAeeWen, 6ee/aen /n
/ogo 's, A///-6oard5, neon-rec/ame, e/c. Z)e we/7fce///&/?e/d' verscnyn/
re^e/' en /asgescnewra" van een "na/Ki//*///)te veranitenng'. £an een
njoaVrn /evenigevoe/' ons een Aafcen A/ealen voor a*e a^evwuro'e Z>ee/a*en-
5/or/n? O/"ne6ften we a/s /egenw/c«/ /egen a"e v/r/wa//.ser/ng en aVg/7a/«er/ng
van ne/ /even een aege///fcer or/^n/a//e/>«n/ noa"/g, een renafci///er/ng van

Bezien vanuit een 'post-moderne werkelijkheidservaring' komen de mythische
beeiden van onze verre voorouders op ons over als een magische verbondenheid
met de natuur. De 'mythisch-magische werkelijkheidservaring' is natuurhjk nooit
als beleving te achterhalen. Via archeologisch en antropologisch materiaal zijn er
pogingen onderaomen om haar als een 'metafysische versluiering van de werke-
lijkheid' te reconstrueren.^ Ten opzichte van deze gereconstrueerde mythische
oorsprong heeft men de volgende fasen in de geschiedenis veelal geinterpreteerd
als een 'rationele onttovering' van onze verhouding tot de wereld.* Een on-
betwijfelbaar geloof in onze rationele Vermögens waarmee we de natuur haar
geheimen ontfutselen en onze 'overwinning' op haar bezegelen met weten-
schappelijke kennis en technologische manipulaties, Staat aan de basis van het
vooruitgangsoptimisme van de moderne tijd. Hierdoor is de rol van goden, geesten
en demonen die eertijds de natuur en ons Universum bestierden gemarginaliseerd
en vervangen door mechanische wetmatigheden tussen onbezielde fysieke krachten
en atomaire eigenschappen van dode materie''. Maar zouden onze verre voor-

1. Bataille: De fronen van £>OJ 39 e.v.

2. Bijvoorbeeld: Frazer: De Goi«/en 7a/fc. Cassirer: /In ewoy on man.
3. Jaspers: P'om (/rjprung un</Z/e/rfer Gejcn/cnfe. Gebser: t/ripr«ng U/K/Gegenwart I , II.
4. Dijksterhuis: De A/ecnanuenng van nef JfereWieeW.
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ouders, verplaatst naar het huidige Europa, onze technologische omgang met de
natuur met als een even mysterieuze bezwering van de werkelijkheid ervaren?

we oo)t, anderso/n, onze /
recons/rweren /n /ermen van een pr//n/rtevere' /wdg/scAe owigawg wie/ de
wer&e///jfcAe/d. OoA: ;n ee/j 'rdftonee/ onWoverde wereW zj//i 5>?wAo/e« en
r/7«e/en 6e/a/jgry* voor Ae/ i/i£/a/K#roiftfen van de z(//i£or</e/i//ig. /n onze
An/d/ge were/dbrde spee// Ae/ econo/mseAe verfeer een crwc/a/e ro/, waarAy de
Aoog/e van de do//ar, de euro e« de o//eprys ewe«ft^/e /?5>«Ao/og/\scAe e«
mdg/'jcAe /u/ic/;e5 vervw//en. Z)e ddge
v/d Aer yowrndd/ ver/egenwoordVgen een o/inj/\yAaar 5ymZ>o//5cA r//wee/,
op de ftezwer/ng van fcono/m'scAe ArdcA/en d/e de were/dbrde 6es//'eren.

Wanneer we een beeld schetsen van 'de primitieve mens' gebruiken we
antropologische verhalen om ons een voorstelling te maken van iets dat nooit te
achterhalen valt. Voortdurend creeren we mensbeelden, maatschappij-beelden en
wereldbeelden om ons te orienteren in de werkelijkheid, om haar te ordenen en te
manipuleren. Dit vermögen om beeiden te creören lijkt mij primair te zijn, on-
geacht het feit of de geschetste ontwikkeling inderdaad heeft plaatsgevonden. De
vooronderstelling van een uniforme, rechtlijnige en opwaartse ontwikkeling van
'de mensheid', waarbij het Westen een voorsprong zou hebben op 'niet-Westerse'
cultured, is onder invloed van ontwikkelingen in deze eeuw ongeloofwaardig
geworden. Is er een 'niet-ethnocentrische' benadering van deze problematiek
mogelijk?* Zijn onze huidige beeiden 'wezenlijk' anders, gedemystificeerd en
'naakt', in vergelijking met de mythische van eertijds?

/n werv/ngÄ'canj/jagnej van Aedn/ven word"/ /ngespeeW op Ae/ cdm'e>e-
/?er5pec//e/van j/ud"enren, d"d/ o/? een o/andere vW/ze ge^nr w o/> de me/d/öor
van We wida/jcAap/?e/ii/A:e /aa'd'er' zoa/5 ;n Je s/ogan "W/e Aogero/? w/7 /to/nen
jfcan 6e/er n/ef /e /aag Aeg/nnen ".
Deze ffje/a/bor z/n5/?ee// op een raftona//s/wcA ge/oo//n 'd"e /naa&AaarAe/a" van
d"e e/gen /even^/oop door m/d'Jd'e/ vdn Cdrr/ere p/ann/ng. /)// ge/oo/word"/ 00Ä:
v/a een ana"er rec/ameAee/a" overgeAracA/: een M/7no /̂gende ronde /a/e/ /ne/
/ege stoe/en en ee>i fcezeWe Jtoe/, wdarop een y'onge 'mode/ '-5fwdenfe z/7, Ae/der
inva//ena" //cA/ a*aaracA/er, ona"er d/7 6ee/d" d"e wervenrfe woord"en "Koor

Tekenend voor de fundamentele rol van het zien en de verbeelding in onze
opvatting van de werkelijkheid zijn woorden als 'wereldbeeld', 'mensbeeld',
'perspectief, 'optiek' en 'paradigma'. Het primaat van beeiden en het gezichts-
vermogen in onze conceptuele constructies wordt door sommigen typerend geacht
voor onze Aw/d'/ge, wes/erse, we/en5cAappe//yfe en /nanne///£e benadering van de

5. De Gourfe* Tat 84-85.
6. Lemaire: Over </e waarJe van /h///uren. De inc/iaan in onj Aew«Jlzi/n.
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werkelijkheid7 Strikt genomen zouden we dus deze 'verbeelding' niet naar andere
tijden, plaatsen en culturen mögen verplaatsen. In die zin zegt de reconstructie van
'het/v//n/7/eve wereldieeW meer over de 'geciviliseerde' waarnemer dan over het
waargenomene. Door de post-moderne kritiek op 'Grote Verhalen' zijn we ten
aanzien van 'de' werkelijkheid en 'de' maatschappij bescheidener geworden en
spreken we over mensbeelden, maatschappijbeelden en wereldbeelden in het
meervoud.

Verwoording en verbeelding zijn twee fundamentele kenwijzen om ons historische,
culturele en maatschappelijke bestaan op aarde te begrijpen. De machine* is een
treffende metafoor om de mens van het Industries Tijdperk te verbeelden. In
plaats van de stoommachine van toen zou de computer een geschiktere metafoor
opleveren om de huidigc mens in het Informatie Tijdperk te conceptualiseren. Deze
beeiden suggeren een enorme historische en psychologische afstand hissen onze
werkelijkheidservaring en de 'mythisch-magische', die wij toeschrijven aan een
'primitievere' ervaringswijze. Kunnen wij nog wel toegang verkrijgen tot deze
andere ervaringswerkelijkheid? Gaat het om een vergelijkbare 'primitieve' erva-
ringswijze welke in creatieve therapie door middel van 'regressie' en beeidende
expressie wordt bewerkstelligd? Gaapt er werkelijk een Woo/ in de ervarings-
werkelijkheid van 'toen' en 'nu'? Is er een onachterhaalbaar verschil tussen 'hier'
en 'daar'? Of is de afstand tussen een 'primitieve' en een 'geciviliseerde'
werkelijkheidsbeleving slechts gradueel, oppervlakkig of schijn? Is er onder die
ogenschijnlijke distantie een gelijkblijvende 'kern', op grond waarvan we ons juist
kunnen vergelijken en meten met het verleden en met andere culturen? Hoe zouden
we ons daarover een oordeel kunnen vormen, dat anders tot stand komt dan een
/«feo/og/scA gekleurd vooroordeel in termen van 'primitieF en 'geciviliseerd'?

Waar kunst zieh op laat voorstaan - om door middel van zintuiglijke modaliteiten
een werkelijkheid te vertolken - daar neemt de wetenschap geen genoegen mee. Zij
wil niet slechts een 6eeW creeren, maar de fundamentele principes waarop de
werkelijkheid berust 7>jz/c//te///jt maken. De filosofie onderzoekt onder meer de
veronderstelde verschillen tussen beide en de vraag in hoeverre de wetenschap haar
pretentie waar kan maken. Praktische disieplines, zoals de psychotherapie en de
organisatiekunde creeren beeiden over de mens en over organisaties die wat betreft
hun theoretische status een tussenvorm lijken te representeren tussen ideologisch
gekleurde metaforen en theoretisch geladen (voor)oordelen van de wetenschap.
Wat betekent in dit verband de recente aandacht voor creativiteit in wetenschap en
praktijkkennis, waaronder het gebruik van metaforen om een diagnose van de
'organisatorische status quo' te stellen of om een wenselijker toekomst voor mens
en organisatie te typeren? Behoren de management- en de therapeutische meta-
foren tot de wereld van fictie, kunst en beeldspraak of tot de wetenschappelijke
orde van modelten en begrippen? Wat is het statuut van deze hybriden? Dit zijn

7. Heidegger: Korfrdge u/uMu/Ki&e /, //. Jaspers: P.syc/10/og/e c/er We/faujc/iaunngen. Braidotti:
See/o'er) van rfeLcegfe. KrouH>ert m </e ne<fenc/aag.se/i/<Mo/ie.
8. Bijvoorbeeld La Mettrie:L'>iomOTeAYac/ime(1747) •' •
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enkele vragen die de aanzet hebten gegeven tot dit onderzoek naar de toepassing
van creaüeve middelen en metaforcn in het kader van organisatorische en thera-
peutische processen.

Mogelijk weerspiegelt de toegenomen belangstelling voor creaf/v;7e// in therapie
en organisaties een algemenere maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikke-
ling. In de (geestelijke) gezondheidszorg heeft crea/ieve therapie naast traditione-
lere vormen van therapeutische dienstverlening inmiddels een vaste plaats verkre-
gen. Creatieve therapie is een verzamelnaam voor beeidende therapie, muziek-
therapie, dramatherapie, danstherapie en tuintherapie, die alle deel uit (kunnen)
maken van het multi disciplinaire behandelaanbod. Als kunstgerelateerde 'doe'-
therapieen vertegenwoordigen ze, volgens betrokkenen, een 'meerwaarde' ten op-
zichte van reguliere therapieen door middel van 'praten' en 'pillen'.' Het werken
met creaf/eve /n/</<fe/e/i, of het in gang zetten van een crea/ze//voces, zou een
bijzondere genezende werking voor de patiönt beheizen. Ook in het bedrijfsleven
wordt veel aandacht en geld geschonken aan de factor 'creativiteit'. Steeds vaker
verschijnen ludieke evenementen tussen gebruikelijkere onderwerpen op de
bedrijfsagenda. Behalve de populaire over/ev/wgs/oc/j/en in de Ardennen bestaat
het altematieve aanbod bijvoorbeeld uit 'management als kunst van het paarden-
mennen', 'mental coaching', 'jongieren als (management)kunst van het loslaten',
'het stimuleren van creatief denken', 'theatertrainingen in bedrijven'.'° Creativi-
teitsbevorderende ideeön en praktijken, afkomstig uit de 'non-profit sector',
worden kennelijk op de managementpraktijk toegesneden in de vorm van
workshops, trainingen en personeelsdagen. Aldus investeert het bedrijfsleven in
nieuwe vormen van psychologische en creatieve ondersteuning van werkprocessen.

In dit onderzoek worden beide, ogenschijnlijk los van elkaar staande kennis-
praktijken in deze verschillende maatschappelijke sectoren met elkaar verbonden.
De geschetste problematiek wordt niet zozeer aangesneden vanuit een bepaalde
toegepaste wetenschappelijke optiek, bijvoorbeeld aan de hand van een psycho-
logische, historische of bedrijfskundige aanpak. De onderzoeksvraagstelling wordt
vooral filosofisch benaderd als vraag naar de gro/idWag van creatieve therapie
beeidend en van de wijze waarop creatieve middelen worden gebruikt in
organisatietrainingen, coaching en advisering. Door deze onderzoeksinsteek is het
mogelijk om een verband te leggen tussen beide ontwikkelingen. Bovendien
vermag het filosofisch bevragen van de impliciete uitgangspunten en vooronder-
stellingen ten aanzien van de bestudeerde kennis(praktijken) een licht te werpen op
de (wetenschappelijke en maatschappelijke) vooroordelen, die mede bepalend zijn
voor de heersende opvattingen over en de dagelijkse praktijk in beide sectoren.
Langs deze weg zullen de beschreven fenomenen zowel ideologie-kritisch als
methodologisch worden onderzocht. Richtinggevend voor deze dubbele insteek is
de vraag of de toegenomen aandacht voor creatieve en psychologische aspecten

9. Berman: Perspectief voor Creatieve Therapie? Trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
7V/tfjc/in/i voor Oeafteve 77iera/u« 1998/ 2, 20-23.
10. ZieSrud/eweafc 1998/46.
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van ons (werk)leven als een teken van At/man/serf/tg moet worden verstaan, dus als
een tegenbeweging tegen rationaliseringstendenzen, of juist als een voortzetting
hiervan onder een andere noemer. De geboorte van onze huidige wetenschap stond
in het teken van de /•artona//.senng van mens en maatschappij. Dit ideaal betekende
een bevrijding uit dogmatische metafysische denkbeelden en rehgieuze praktijken
die men belemmerend achtte voor maatschappelijke vooruitgang. Een opgeroepen
tegenbeweging beantwoordde dit eenzijdige rationalistische vooruitgangsgeloof
met romantische denkbeelden" over de bevrijding van onze 'oorspronkelijke', 'na-
tuurlijke' en 'niet-rationele' Vermögens uit de greep van het technische verstand.
Als voorbeelden van een 'niet-rationele' omgang met de werkelijkheid gelden
artistieke en spirituele expressievormen. Niet wetenschap, maar kunst en religie
zouden vanuit dit romantische bevrijdingsideaal het voortouw in de ontwikkeling
moeten nemen. Tegen de achtergrond van dergelijke ideologisch geladen voor-
onderstellingen over ontwikkelingsprocessen van mensen (in organisaties) en van
de samenleving, welke in kennis(praktijken) vervat zijn, krijgt de onderzoeks-
vraagstelling relief. Hierbij wordt de naieve opvatting dat de introductie van
creativiteit in organisatorische en therapeutische processen als zodanig humani-
serend werkt onder kritiek gesteld. Het zou immers kunnen zijn dat een 'naief
humanisme' de dckmantel vormt voor verregaande rationalisering van ons (werk)
leven tot in de psychologische vertakkingen van het maatschappelijke bestel. Met
dit onderzoek beoog ik dusdanige duidelijkheid over deze vraag te verschaffen, dat
kan worden nagegaan of een 'kritisch-humanistische' grondslag voor intuitieve
praktijkkennis de toepassing van creatieve communicatie-middelen in organisaties
en therapie vermag te legitimeren.

Een filosofische vraagstelling naar 'de grondslag' van een bepaald type kennis is in
een tijd waarin 'post-modern relativisme' en 'metafysica-kritiek' zegevieren een
hachehjke ondememing geworden. In dit verband is het onderzoekspad op
sommige kruispunten afgegrensd voor mogelijke 'metafysische dwaalwegen' en
voor 'doodlopende nihilistische routes'. Vanuit de methodologische vraagstelling
worden de onderzochte vormen van praktijkkennis getypeerd in vergelijking met
wefe/tfcAappe///& kennis. Deze onderzoeksaanpak suggereert een tegenstelling
tussen wetenschappelijke rationele kennis versus irrationele praktijkkennis. De
gesuggereerde tegenstelhng lijkt echter voort te komen uit een rationalistisch
vooroordeel. Derhalve wordt de vraag gesteld of de 'eigenheid' van de betreffende
praktijkkennis buiten deze dichotomie gevonden kan worden, in een 'grond-
houding' die aan de 'intuitieve kennisvorm' ten grondslag ligt. Mijn voor-
onderstelling bij de gekozen onderzoeksroute is dat hierdoor aan de ene kant wordt
vermeden dat het gebruik van creatieve middelen in organisaties en therapie
eenzijdig opportunistisch en instrumenteel wordt benaderd, terwijl aan de andere
kant de 'intuitieve benadering' evenmin wordt afgedaan als een vorm van
'irrationele' en bij gevolg onverantwoordbare kennis.

11. De Mill: i/ef romanfisc/ie ver/a/igen in (^oj/Jmcxferne itu/uf en/i/oso/re 6-10.
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In paragraaf twee wordt de ontwikkeling van creatieve therapie in Nederland
geschetst met speciale aandacht voor haar methodiek en het belang van profes-
sionalisenng. In de volgende paragraaf volgt een beschrijving van de toenemende
populanteit en groeiende varieteit van creatieve en psychologische, ondersteunen-
de trajecten voor organisatieprocessen. Daarna worden de ontwikkelingen in beide
sectoren in de vierde paragraaf met elkaar in verband gebracht en kritisch belicht
vanuit de hierboven aangegeven onderzoeksinsteek van humanisering versus (?)
rationalisering. De vijfde paragraaf betrekt de ideologie-kritische vraagstelling op
de method(olog)ische vraag naar de 'meerwaarde' resp. de 'eigenheid' van de
intuitieve kennisvorm. In dat verband wordt het onderzochte opgevat als een vorm
van praktijkkennis welke voortkomt uit een e/npaf/i;.?di-/nfuHieve kenwijze en die
tekenend is voor een ro/na/i//.H:/ie grondhouding. Deze kenwijze vormt het tegen-
beeld van de ra//o«a//stoc/ie wijze waarop wetenschappelijke kennis tot stand
komt. De problematisering van de hiermee opgeroepen tegenstelling van 'rationa-
lisme' vermy 'romantiek' leidt tot de vraag naar een 'derde filosofische weg' die
tussen beide eenzijdige grondhoudingen door koerst. Of het gewenste fundament
voor intuitieve praktijkkennis in de vorm van een 'bemiddelende' grondhouding
voorbij beide extremen van 'rationalisme' en 'romantiek' gevonden kan worden,
wordt daarna als onderzoeksvraagstelling geherformuleerd. In de laatste paragraaf
volgt een samenvatting en wordt de gekozen onderzoeksroute geschetst aan de
hand van de hoofdstukindeling. /

/. 2 ftee/c/e/ufe

Door het Nederlands Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid is er in de
periode 1994 -1995 een grootschalig, verkennend onderzoek verricht naar de posi-
tie van vaktherapeuten en vakbegeleiders in de gezondheidszorg.'^ Op grond van
de daarmee verkregen empirische gegevens valt af te leiden dat het om een niet te
verwaarlozen zieh gestaag professionaliserende beroepsgroep gaaL De op basis van
dit onderzoek gemaakte schatting geeft aan dat deze groep bestaat uit ongeveer
1100 creatief therapeuten in de gezondheidszorg, waaronder 530 beeidend thera-
peuten, 300 muziektherapeuten en 150 dramatherapeuten." De dans-, bewegings-
en tuintherapeuten vormen met 60 ten opzichte van deze andere disciplines een
minderheidsgroep. Tussen de verschillende specialisaties van creatieve therapie
zijn aanmerkelijke verschillen geconstateerd met betrekking tot de graad van
professionalisering. Beeidend therapeuten komen wat dit betreff vooraan (gemeten
naar percentage therapeuten dat lid is van de beroepsvereniging, een erkende
opleiding heeft genoten en zieh heeft laten registreren), gevolgd door drama- en
muziektherapeuten. Parallel aan deze onderlinge verschillen onder-scheiden
creatief therapeuten beeidend en dramatherapeuten zieh van muziek-therapeuten in

12. Nei jmeijer (e.a.): Beroep: KaArfnera/Teut/ vaiW>ege/e/<fer. f e n ver/tennenrf onrferzoeilr naar perjoon,
wer* en wertp/afc van va/Wiera/>euren en va&Aege/eitfer* in </e gezom/ne/a'.szorg.
13. Seroep: Katonera/jeut/'vaJtfcege/eic/er 91-96.
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de aard van de zorgtaken, namelijk dat de eerstgenoemden zieh vooral met de
Z>eAa/i£fe/;>ig van patienten bezig houden, terwijl de muziek-therapeuten meer
iege/eiozngstaken zouden hebben, hetgeen dienovereenkomstige verschillen in
CAO-inschaling met zieh meebrengt Een opmerkelijk gegeven van de totale groep
creatief therapeuten is dat driekwart van hen vrouw is en werkzaam in part-time
nineties (gemiddeld werken creatief therapeuten 24,3 mir per week). Voor alle
groepen geldt dat het grootste deel van de werktijd patienten-contacturen betreft,
namelijk 51%, tegenover 16% zorgcoördinatie en overleg, en 13 % administratie
en rapportage. Een analoog verschil wat betreft genoten vooropleiding volgt ook
uit deze gegevens: namelijk dat van de beeidend en drama-therapeuten het grootste
percentage (erkend) HBO is opgeleid en vaker een vervolgopleiding heeft genoten
in vergelijking met de muziektherapeuten. De conclusie die de onderzoekers aan
deze gegevens verbinden is dat de muziek-therapeuten onder meer door het hogere
percentage 'altematief opgeleiden en door de meer op 'care' dan op 'cure'
gerichte werksetting, minder ver gevorderd zijn in het proces van professio-
nalisenng dan drama- en beeidend therapeuten.

In deze paragraaf zal in vier stappen een beeld worden geschetst van de
ontwikkeling van (beeidende) creatieve therapie in Nederland. In de eerste sub-
paragraaf volgt een typering van deze therapievorm en een beschrijving van haar
historische ontwikkeling. Aan de hand hiervan worden er in de tweede
subparagraaf een drietal methodische kenmerken van creatieve therapie onder-
scheiden en een aantal psychotherapeutische stromingen genoemd waarmee de
gebruikte methodieken in verband staan. De derde subparagraaf belicht het belang
van methodiekontwikkeling en kritische reflectie voor het proces van professio-
nalisering. Ten slotte wordt het professionaliseringsproces verbonden met organi-
satorische en maatschappelijke aspecten van creatieve therapie.

7.2.7 £ew A/sforäcAe scAe/s vaw creaf/eve

De aborAraaA: /fco/n/ 'm/n o/wieer toeva///g' o/? ne/ /wome/tf </a/ Bar/ nog eens a"e
gro/e en We/ne ßar / ' gesc/i/Wera" Aee/? en er per onge/t/)fc een s//er/ ver/op z/yn
/efen/ng va//. Deze s/zer/ ver/wora7 voor ßar/ een /e/e/oon//yn tosen a"e gro/e
en Ä:/e/ne 5ar/. 7n ftee/aVaa/ w er con/ac/ gewiaa/:/, nee/? 'ifc/e/ne J5ar/' een
/nan/er gevoncfen om aan gro/e ßar / ' /e /a/en noren wa/ n/y w;7 en anaersom.
Deze 7oeva///ge' /e/e/oonverA/naVng r/ep j/erAe emo/Zes op A/y ßar/. '*

Een creatief therapeute beeidend beschrijft een casus aan de hand van de betekenis
van 'beeldspraak' en in het bijzonder de metafoor. Zij gebruikt de 'brugfunctie'
van de metafoor, de brug die beeldspraak kan slaan tussen de beeiden die in thera-
pie gecreeerd worden en de betekenis die zij voor de patient en diens genezing

14. Körting: De creatief therapeut als brugwachter. Het gebruik van beeldspraak. en meUforen in
creatieve therapie. 7"//«/jcAn/r voor Creafieve 7Viero/j/e. 1999/1,9. •».-. , . , .
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hebben. In het kader van de beeldenserie van de patient uit het citaat Staat 'de grote
Bart' voor zijn volwassen zelf en zijn verstand; terwijl 'de kleine Bart' voor 'het
kind in hem' en zijn gevoel Staat. De geciteerde passage beschrijft een cruciaal
moment in de therapie: hoe een min of meer toevallig tot stand gekomen beeld
aanleiding geeft voor een emotioneel geladen inzicht in het eigen functioneren. Dit
moment Staat model voor de specifieke waarde van deze therapievorm.

Beeidende creatieve therapie is een vorm van therapie, die zowel inzichtgevend als
emotioneel en sociaal corrigerend kan werken. De beeidende expressie en vorm-
geving van dominante thema's uit het leven van de patient bieden de mogelijkheid
om niet slechts 'over' problemen en klachten te praten, maar vooral 'vanuit' een
(her)beleving door middel van gevoelsmatige verbeelding en beeidende vorm-
geving. Deze betekenis van het creatieve medium wordt veelal in verband gebracht
met 'de meerwaarde' van creatieve therapie ten opzichte van meer verbale
behandelvormen. In de maatschappelijke context van de geestelijke gezondheids-
zorg is creatieve therapie onder meer ontstaan in de bedding van een
humaniseringsideaal. Het creatief bezig zijn van patienten introduceerde een
alternatieve vorm van dagbesteding en behandeling gericht op de ontplooiing van
'hogere' Vermögens. Naast het minimaliseren van negatieve aspecten, zoals
'overlast' van patienten, wat algemeen gebruikelijk was in psychiatrische klinie-
ken, werd er steeds meer geld en ruimte vrijgemaakt voor 'de humanisering van de
Psychiatrie' en kwam er aandacht voor 'de mens achter de geesteszieke'. In die
context zijn 'kunstzinnige expressie' en 'creatieve activiteiten' therapeutisch
toegepast als vormen van acrtvererofe therapie. Zo zou 'creativiteit' in het kader
van een therapeutische doelstelling het gezonde en vitaliserende 'deel' van de
mens in plaats van de 'pathologie' van patienten aanspreken. Deze aanvankelijke
humanistische visie wijkt af van de latere instrumentele optiek, van waaruit men
creatieve therapie inpast in functionele programma's om psychiatrische patienten
te normaliseren en te resocialiseren. Discussie bestaat er over wat de toegevoegde,
humaniserende waarde van creatieve therapie nu /vec/es inhoudt.

In de ontstaansgeschiedenis van creatieve therapie zijn drie opvattingen ten aanzien
van haar 'meerwaarde' terug te vinden. Ten eerste de gedachte dat creatieve
expressie een z/«vo//e dagAes/ecflng voor psychiatrische patienten biedt. Reeds aan
het begin van deze eeuw waren er in psychiatrische klinieken de zogenaamde
'open afdelingen' ontstaan met nieuwe behandelvormen voor vrijwillig opgenomen
patienten, de zogenaamde 'zenuwzieken'. Deze nieuwe ontwikkeling leek tevens
een oplossing te bieden voor de heersende ledigheid en onnist op afdelingen met
chronische patienten." Onder meer werden de zogenaamde 'actievere therapieen'
naast de bestaande bad- en bedverpleging door psychiaters ingevoerd, waardoor de
verpleging er specialistische taken bijkreeg.

IS. Slangen: Kan ATomngjp/em naar LazarujJt/ap. Fragmenten ui( de gejcn/eafenu van
Cenrn<m./onj re De//? (+/-
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vroeger een /wycA/a/mcAe /nr/cA/mg me/ vee/ meer t/aw een ver/?/eeg-
/eAw/.y, om me/ /e zeggen 'op£erg-/n.y/j/KM/', van soc/aa/ onAowdftare
</M /̂J, die «M eenmaa/ een o/andere vorm va/i verzorg/ng nod/g /taJc/en,
de //ivoermg von de zg. 'acrtevere /Aerap/e', /ia de eers/e were/door/og
ge/nawgweer</ abor //er/wann S/mon //i Gwe/ers/oA, w Ae/ Arara/fc/er daarvan
geAee/ veranderd. TAanj scnento /wen _/««/ de groo/5/e aanJacn/ aan aeg
cAron;5cne pa//^n/en, me( name de .ycn/zopnrenen. . . . . . .

Voor deze nieuwe taken werden later professionele kunstenaars en vaklieden
aangetrokken." Een voordeel van de nieuwe therapievormen was bijvoorbeeld dat
gemaakte producten in de 'arbeidstherapie' geld kon opleveren. Bovendien werkte
het kunstzinnige bezig zijn activerend op de apathische, 'gehospitaliseerde'
patienten. Deze eerste opvatting over de 'meerwaarde' van creatieve therapie is
ook terug te vinden in andere vernieuwingen in de hulpverlening, zoals arbeids-
therapie, activiteitenbegeleiding, bezigheidstherapie, bewegingstherapie en psycho-
motorische therapie. Na de tweede wereldoorlog werden de nieuwe therapie-
vormen samengevat onder de noemer 'a.b.c- therapieön'.'*

De psychiaters" die in deze nieuwe ontwikkeling een voortrekkersrol speelden
ontdekten nog een tweede betekenis van het door patienten gemaakte creatieve
werk. Ze beschouwden de in therapie tot stand gekomen werkstukken als curieuze
vormen van 'pathologische' of 'primitieve' fo/ns/. Het creatieve werk van psychia-
trische patienten vertegenwoordigt aldus ten tweede een es/Aertscne waarde die
bovendien d/agncsf/scn kan worden gebruikt. Zo is bijvoorbeeld de bekende
'collectie van Plokker' met kunst van schizofrenen, aangevuld met werkstukken
van andere patienten, in 1995 in "De Stadshof' te Zwolle onder de naam "Ateliers
van de Ziel" tentoongesteld.^° Het belang van deze vormen van 'primitieve' resp.
'pathologische' kunst ter ondersteuning van de diagnosestelling, trachtten de
psychiaters wetenschappelijk te onderbouwen. Plokker en Kaas gingen er in him
studies bijvoorbeeld van uit dat je aan karakteristieken van het beeidende werk iets
essentieels kan aflezen over de innerlijke gemoedstoestand van de maker.

A/en moe/ /of de conc/ws/e A»men, da/ de M/7er///fe overeenfewns/ /u^en de
M/7 een 6e/xia/de per/ode (Äe/ ex/>re55/on/\sme e/i Ae/ Ji/r-

16. Plokker: GeicAoncte/7 SecW. ßeeWenc/e exprejj/e 6;y jcA/zop/irene/i 12.
17. Hutschemaekers & Neijmeijer: Seroe^cn m fcewegmg. /Vo/fe«;ona//.iermg en grenze« von een
fnuftirfjci/>//m»>7!e GGZ 12 e.v.
18. Seroe^en m freweg/ng 13. De aflcorting slaal voor Arbeid, Activiteh; Bezigheid, Beweging;
Creatief.
19. In Duitsland staan Herman Simon en Prinzhorn als pioniers bekend, in Nederland volgden de
psychiaters Kaas en Plokker met onderzoek naar de betekenis van het creatieve werk van 'geestes-
zieken': Plokker GejcAonrfe/i SecW. SecWent/e exprejj/e fty jcrt;zopnrenen en Kaas: £en verge/ytenJ
omterzoefc noar rfe AeeUenc/e tunW van gezonden en geej»ejz;eien.
20. Museum De Stadshof: /!<e//err van ae Z/W. /funjf en Crear;eve 7"nerâ ;e. Zwolle, 1996.
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> en oVe van geerteiz/e/te/j op een zeÄere //iner/i/te overeenJfconwf
fassen rn-ee groe/?en van scneppers ierwsf. "

De /rag/ngen ooA: ae 5cA/zopAre/2/e va/iu/7 een onrwerp van a*e wereW fe
ve/vfc/aren //e/?en ecn/er op meö i//7; ne/ ij aY/iaWi/& a"af er nee/ verscn;//ena"e
moge///A^;eaen van wereW-on/wer/? 6i/ deze gee5teÄZ/efc/e /noge/yik zzy/i. Ker-
scn/7/ende aViarvan zy/i Aescnreven, oben reter n/e/ a//e. Fanaaar a"a/ ne/ wer*
van scn/zo/?nrenen vee/ Z»on/er en w//een/o/?enrfer w ab/i a"e vry eenton/ge
/jroa"Mc//e van andere /7jyc/ro/ic;, waarop /wen a/ vry ga«w «//geteten is. Over
aa/ werA: itwnnen wi/ Jan OOÄ: A:or/zi/n... *

Een basisaaname waarop zulk onderzoek berust, is kenmerkend voor de na de
tweede wereldoorlog populaire antropologisch-fenomenologische benadering in de
Psychiatrie, namehjk dat een 'innerlijk wezen' in de vorm van een 'wereld-
ontwerp' van de patient de uiterlijke kenmerken van beeidende expressie en
vormgeving bepalen. Bovendien zou een zelfde gemoedsgesteldheid resp. wijze
van denken typerend zijn voor de 'primitieve' en de 'pathologische' mens. Tegen-
woordig zijn opvattingen over de diagnostische waarde van creatief werk van
pationten democratischer, pluralistischer en genuanceerder. In het algemeen
hebben creatief therapeuten niet de pretentie zelf het laatste woord te hebben over
de betekenis van de tot stand gekomen beeiden. Ze gaan met de patienten in
dialoog over de inhoud en vooral over Je wi/ze waarop de creatieve werkstukken
zijn ontstaan. De betekenis is derhalve niet als 'pathologische waarde' een gegeven
maar vloeit uit deze dialoog voort. In tegenstelling tot de eerstgenoemde, door de
Psychiatrie ingeslagen weg, waarin men verbanden zoekt tussen süjlkenmerken
van het creatieve werk en persoonlijke essentialia van verschillende groepen
'geesteszieken', richten creatief therapeuten zieh nu veeleer op het individuele
levens-verhaal van de patient. De eerstgenoemde weg heeft zieh voortgezet in de
nog steeds levende (wetenschappelijke) discussie over het verband tussen crea-
tiviteit en pathologic^ Ook is deze benaderingswijze herkenbaar in het
romantische thema van de kunstenaar als een persoon die 'buiten-zinnig' is, een
gek en genie, die tot in de geheime diepten van de werkelijkheid vermag door te
dringen.^

Een derde opvatting is besloten in het gegeven dat beeidende expressie niet alleen
een diagnostische kunstwaarde vertegenwoordigt en activerend werkt, maar dat zij
ook genenf /nerapei/tocn ingezet kan worden. Patienten ondervinden van de
beeidende expressie en vormgeving van nun klachten aan de hand van therapeu-
tische opdrachten een genezenoe werAang. Dit ervaringsgegeven vormt het
dominante uitgangspunt in huidige vormen van creatieve therapie (beeidend). Met

21. £en verge/iyjtenrf ont/erroei naar ^e ieeWenJe /tunj( van gezonc/en en
22. Gejcnon</en äeeW. BeeWende expreiiie iy icnizopnrenen 9.
23. Bijvoorbeeld De ürOOt: Scheppende processen en psychopathologie. /f/c//erj van Je ne/.
24. Bijvoorbeeld Littlewood: The imitation of madness: the influence of psychopathology upon
culture in Picfurei a( on exn/6/non 87 e.V.

24



betrekking tot de onderzoeksvraagstelling naar de betekenis van beeidende
expressie en vormgeving als een non-discursieve kennispraktijk en als een non-
verbaal communicatiemiddel, is deze derde opvatting over de 'therapeutische
meerwaarde' van het creatieve medium en de dialogische wijze waarop er aan de
gemaakte beeiden en beeidende proccssen betekenis wordt gegeven bijzonder
relevant. Hoewel hierover geen eenduidigheid bestaat, volgen er uit deze discussie
over de omstreden 'therapeutische meerwaarde' in de vakliteratuur enkele voor dit
onderzoek relevante thema's, die in de volgende paragraaf aan de orde komen.

7.2.2 De /Aera/?e«f/scAe fmeerjwoartfe vaw crearieve

Aan de hand van Simhoffers" 'antropologie van kunst en creatieve therapie' wordt
een aantal essentiele kenmerken van creatieve therapie benoemd, die aan het gene-
zingsproces van dienten zou bijdragen.

In de eerste plaats wordt aa/7c/ac/rt voor de i/irf/vüft/e/e /wril/if genoemd, waarbij de
auteur ingaat op de speciale aard van deze 'belangeloze' of 'esthetische' aandacht.
Deze vorm van aandacht is schijnbaar in tegenspraak met de genezingsdoelstelling
die wel degelijk als 'het belang' van creatieve therapie voorop Staat. Ten behoeve
van het belang van de genezingsdoelstelling wordt aan de patient een belangeloze
aandacht geschonken. Het behoort tot de professionele vaardigheid van de creatief
therapeut om deze paradox vorm te geven. Het creatieve werk van de patient komt
aldus tot stand in de bedding van de vertrouwensrelatie tussen patient en therapeut.
Mogelijk vormt dit element van de therapeutische relatie het belangrijkste middel
voor genezing. Dit geldt echter met specifiek voor creatieve therapie maar voor
alle vormen van therapie.

Het tweede punt heeft wel exclusief op creatieve therapie betrekking, namelijk het
belang van het crea//eve werfcs/uA:. Gedragen door de 'belangeloze aandacht'
resulteert de interactie tussen therapeut en patient in beeidende werkstukken. Deze
verschijnen in de relatie therapeut - patient als een zogenaamde 'derde'. Door de
aldus gevormde {rüu/ircAe re/a//e spreekt het creatieve werk mee in de dialoog
tussen patient en therapeut. De beeldtaal van de werkstukken zet veeleer aan tot
een s/vefe« van«// de ervaring dan dat er over objectiverend en analyserend
gesproken wordt, in termen van de pathologie van de patient. Sprekend vanuit het
creatief-therapeutische proces verschijnen de gecreeerde beeiden als een /we/q/bor,
dat wil zeggen dat beeld- en vormgevingselementen van het creatieve werk 'op een
of andere manier voor het leven van de client staan.'*" Op de werkstukken wordt
een emotionele lading overgedragen. Ten opzichte van verbale psychotherapie
biedt creatieve therapie wat dit betreft de toegevoegde waarde van een derde

25. SunhofFer: Tit neft nou oi/effina/ oVngen m my« Aoo/5/... £en onfropo/og;e van Jtumr en creafieve

26. ft Aei rtou a//emaa/ dingen m myn >ioo/</ 129.
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'gesprekspartner': op het creatieve werk worden pijnlijke, heftige, onverwerkte, ...
emoties van de patient op dusdanige wijze geprojecteerd, dat de patient ermee in
dialoog kan gaan. Dat er een 'derde' verschijnt in de therapie betekent tevens dat
de (tegen-)overdrachtsprocessen tussen patient en therapeut, welke van essentieel
belang zijn voor het therapeutische effect, zieh mede richten op het creatieve
medium. In de beeidende expressie en vormgeving steh de patient aspecten van
zichzelf /»resew/, z(h)ij creeert verhalen en beeiden van zichzelf.^ Het beeidende
werk in dit proces kan als therapeutisch middel helpen om bepaalde ervaringen van
de patient nadrukkelijk naar voren te brengen, teneinde het (traumatische) verleden
te verwerken en tot begrip te brengen. Als zodanig vormen de beeidende processen
en werksrukken een aangrijpingspunt voor doorleving en een aanzet tot betekenis-
geving van de psychische problematiek van de patient. Hoewel het in beeld
brengen van trauma's en emoties bij patienten soms angst kan oproepen, kan deze
'verbeelding' ook dienen als 'bescherming': de patient kan van de buiten zichzelf
gebrachte emotionele beeiden letterlijk en figuurlijk afstand nemen. De beeiden
zijn het in beeld gebrachte 'emotioneel verleden', de ervaringsbasis voor het op-
bouwen van inzicht in zichzelf. Ze zijn niet 'slechts' een 'emotionele uitlaatkiep'
in de zin van een 'subjectief moment' van deze creatieve activiteit. Aanduidingen
in termen van het 'subject-object'-dualisme schieten tekort en doen geen recht aan
de 'dialogische kwaliteit' van de interactie tussen patient, therapeut en beeidend
medium.

De creatieve werksrukken hebben niet alleen een ex/vess/eve waarde met betrek-
king tot de psychische problematiek maar ook een emotionele waarde als een
verA/We/K/e ĉAoAre/. Door middel van het creatieve werk komt een verbinding tot
stand van de patient met aspecten van de eigen persoon, bijvoorbeeld een
onverwerkt verleden. Deze verbinding zal ertoe bijdragen dat er 'een nieuwe
organisatie van het zelf wordt bewerkstelligd. Ze vormt tevens de basis voor het
aangaan van een relatie met therapeut en medepatientea De in therapie opgedane
ervaringen en de gemaakte beeiden zetten aan tot 'het (her)schrijven van het
levensverhaaT. Hiermee is nog een ander aspect van creatieve therapie benoemd:
ze biedt een ervaringsbasis voor zingevi'rag. Door de hernieuwde verbinding met
zichzelf en met anderen ontwerpt de patient een nieuw 'script' van haar/ zijn leven
en creßert daarmee een nieuwe zin. De auteur benoemt deze vorm van zingeving
als de 'transcendente waarde'^ van het beeidende werk. Dat wil zeggen dat de
betekenis van het creatieve werk meer omvat dan de persoonlijke individualiteit
van de maker. De betekenis van deze dimensie van 'transcendentie' overstijgt de
strikt functionele waarde van het werk voor de genezing van de patient.

Met betrekking tot de onderbouwing van de hierboven aangegeven therapeutische
meerwaarde van creatieve therapie wordt er onder meer gebruik gemaakt van
diverse psychotherapeutische Stromingen. Zo neemt 'de kreatief proces theorie' in
de creatief therapeutische literatuur een belangrijke plaats in. Deze theorie gaat

27. Ibid. 141
28. Ibid. 135
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terug op het gedachtengoed van Kris, Milner en Ehrenzweig*' en is in Nederland
vooral door Herman Srrutskamp en Mörtel Brom ontwikkeld en gedoceerd aan de
HBO-opleiding voor creatieve therapie te Utrecht, bekend als de voormalige
'Middeloo-opleiding'. Uitgangspunt van deze theorie is een visie op de mens als
wezen dat (im-)materiele behoeften heeft, onder invloed waarvan z(h)ij activiteiten
ontplooit en relaties aangaat in de wereld. Een volgend uitgangspunt is het
parallelle verloop van deze behoeftebevrediging en de relationele ontwikkeling van
de mens onder invloed van normerende en normaliserende processen in de sociale
omgeving. In dit spanningsveld ontstaat er veelal een discrepantie, mogelijk een
weerspannige en disfunctionele verhouding tussen (behoeften van) mensen en de
sociale context. Op dit punt haakt haar methodische visie in: door middel van inter-
ventie met creatieve materialen en opdrachten kan een verstoorde ontwikkeling en
verhouding tot de sociale omgeving worden hersteld -

de fnerap/e worden s/Yi/a//ej gescAopew, die vry zyn van ex/erne
nor/nerewde /nv/oeden, d/e zeer var/'aAe/ zyn en de moge/yifcne/d A/eden een

te doen o/? een Areed £ca/a van AeAoe/?en. *°

Het begrip 'creativiteit' duidt in deze theorie vooral op het creatief-therapeutische
/voces dat in gang wordt gezet door middel van creatieve materialen (bijvoorbeeld
krijt, verf, klei, steen, hout, enz.) die in het proces worden betrokken op grond van
nun 'senso-pathische appel-waarde'. Deze waarde verwijst naar de uitnodigende
betekenis van het creatieve materiaal om emoties van de patient te katalyseren en
te kanalyseren. Hierbij kan 'het terugvallen naar vroegere stadia van expressie',
waarin de ontwikkeling van de patient geblokkeerd is geraakt, van vitaal belang
zijn. Behalve aandacht voor de pathologie wordt er ook een beroep gedaan op
'gezonde aspecten' van de patient en nieuw te vormen waarden. Daarin klinkt een
Rogeriaanse notie door van 'autonomie en authenticiteit' in de expressie van
behoeften en gevoelens, hetgeen voor deze invalshoek op creatieve therapie
minstens zo belangrijk wordt geacht als het werken aan 'verstoringen' in de
ontwikkeling. Een 'client-gecentreerde' benadering van therapie is gebaseerd op
een humanistische visie op de mens als een individueel en sociaal wezen met een
'authentieke kern'. Vanuit die optiek wordt maatschappelijke normering en disci-
plinering gezien als een potentieel negatieve invloed, een proces waardoor de mens
van zichzelf vervreemd kan raken. Vanuit een dergelijk humanistisch perspectief
zou de creatief therapeutische behandeling vooral tot doel hebben om de verbin-
ding met deze authentieke kern te herstellen.

In de 'kreatief proces theorie' zijn nog andere ontwikkelings-psychologische en
psycho-therapeutische concepten en uitgangspunten te herkennen. Bijvoorbeeld
ideeen van Piaget over de 'senso-motorische basis' van cognitieve vaardighedea
Daarnaast worden er ook psychodynamische grondconcepten gehanteerd, zoals

29. Smeijsters: //am/Aoe/fc Creaneve 77imip/e 108 e.v.
30. Brom: Over de jfcreane/TVocej 77ieor;e en >iaar foe/ÄJjj;/igjmoge/(/Wiede/T 301.
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'regressie', 'overdracht' en 'afweermechanismen', ontleend aan het gedachtengoed
van o.m. Freud, Winnicott en Klein. Een Freudiaanse gerichtheid op een onver-
werkt of traumatisch verleden wordt in de 'kreatief proces theorie' aangevuld met
een Maslowiaanse onentatie op toekomstig te ontwikkelen 'hogere' behoeften.
Aldus worden er in de creatief-therapeutische praktijk en theorievorming op
eclectische wijze psychotherapeutische, pedagogische en artistieke uitgangspunten
en modelten toegepast. Werkwijzen uit de directieve therapie, de cognitieve
therapie, de gedragstherapie en de systeemtherapie komen samen in allerlei
methodische Varianten en toegesneden op de betreffende praktijksituatie.*' Op de
hogeschool te Nijmegen wordt bijvoorbeeld een soort 'art ;n therapy' gedoceerd,
waarbij het hanteren van het creatieve medium a/5 m/dtfe/ ten dienste Staat aan een
vorm van groepsdynamische psycho-therapie^. Hier tegenover Staat een andere
invalshoek die bekend Staat als 'art «5 therapy', waarbij ervan uitgegaan wordt dat
het creatief bezig zijn a/s zorfa/j/g een therapeutisch effect heeft. Volgens
Smeysters" steh de eerstgenoemde richting de psycho-therapeutische context
voorop, waarbinnen het creatieve middel een bemiddelende betekenis heeft, terwijl
bij 'art as therapy' het creatieve proces zelf voorop Staat als kader voor therapeu-
tische veranderingen. Een voorbeeld van deze richting is de zogenaamde
'kunstzinnige therapie' die gebaseerd is op de antroposofische mensvisie en
kleurenleer. In het algemeen berusten kunstgeorienteerde benaderingen op een
humanistische mensvisie en op onderzoek naar wetmatigheden en theorieen over
creatieve processen en kunst.

In deze beschrijving van creatieve therapie valt vooral haar pluriformiteit op, zowel
wat betreft theoretische uitgangspunten als gebruikte methodieken. In de jubileum-
uitgave*'' ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de 'sectie beeidend' van de
'Vereniging voor Kreatieve Therapie' worden in totaal acht methodieken
beschreven van creatieve therapie in Nederland. De opsomming van beeldend-
therapeutische werkwijzen maakt evenwel een voorlopige indruk. Zo wordt bij-
voorbeeld niet duidelijk hoe de keuze voor en de samenhang tussen juist deze acht
methodieken gezien moet worden. Tien jaar na dato loopt de inhoud achter bij de
huidige creatief therapeutische praktijk. Vanuit de 'Vereniging voor Creatieve
therapie' is aangekondigd dat het boekje zal worden herschreven met het oog op de
siruatie van creatieve therapie beeidend anno 2000. Uit het voorgaande valt af te
leiden dat een eclectische en 'ad-hoc'-benaderingswijze kenmerkend voor haar
ontwikkeling is.

31. Zie voor een vollediger overzicht//anrfftoe/t Creafieve r/iera/j/e 61 e.v.
32. Beelen e.a.: /nreracf/e/ £>ea/ieve 77iera/He mef Groepcn.
33. //anrffcoet Creafieve 77ier<£>ie 61.
34. Kreadeve 77ierap/e Bee/dem/. J4CA< mer/xxAe/ten. Sectie Beeidend - Vereniging voor Kreatieve
Therapie
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7.2.3 Mef/jofifre£oH/H7Me//«,g ew /vq/fes57o«a//se/7>jg

In deze paragraaf wordt ingegaan op de betekenis van methodiekontwikkeling en
van kritische reflectie op het vak voor de professionalisering van creatieve
therapie. Meta-theoretische reflecties op de praktijk van creatieve therapie zijn
bijzonder schaars in de vakliteratuur. Vaker treft men gedachtevorming op een toe-
gepast of methodisch niveau aan. In het algemeen geven de publicaties beschrij-
vingen van praktijkgevallen en van bijzondere creatief-therapeutische technieken,
opdrachten, materialen of interventies. Daamaast zijn er in de literatuur steeds
meer aanzetten te vinden tot een systematisering van de casuistiek, theoretische
onderbouwing en het ontwikkelen van meetinstrumenten, veelal toegesneden op
een specifieke psychische problematiek of belicht vanuit een bcpaald werkveld:
bijvoorbeeld 'speltherapie' voor kinderen of creatieve therapie voor ouderen".
Hieruit valt af te leiden dat creatief therapeuten in toenemende mate op him vak-
deskundigheid reflecteren. Bij gevolg worden er steeds meer 'methodische model-
len' ontwikkeld die beschnjven en rechtvaardigen wat er in creatieve therapie
gebeurt.

In de meeste publicaties over methodieken en werkwijzen van creatieve therapie
wordt het begrip crea//"v/fe// niet verder geproblematiseerd. In het algemeen wordt
het op een 'naieve' wijze gehanteerd als zijnde een voor deze therapievorm
werkzame factor. Niettemin wordt deze vooronderstelling door de beroepsgroep
ook als een probleem ervaren. Vooral Smeijsters^ heeft in dit verband een belang-
rijke bijdrage geleverd door het gedachtengoed van creatieve therapie kritisch te
doordenken. Hij betoogt dat de naamgeving problematisch is omdat de verwijzing
naar het begrip 'creativiteit' deze therapievorm niet adequaat beschrijft. Het beter
leren hanteren van het creatieve middel is als zodanig geen voorwaarde voor het
bewerkstelligen van een therapeutisch effect. Evenmin zou de term verwijzen naar
de £/oe/s/e///«g van creatieve therapie: het gaat er immers niet om patiöntcn creatie-
ver te maken. Noch kan het creatief-therapeutische proces worden gelijkgesteld
met 'het creatieve proces' zoals dat een rol speelt in artistieke creaties en in
wetenschappelijke ontdekkingen. De theoretische modeilen die dit scheppings-
proces beschrijven met de theoretische Stylering in vier fasen, zouden een te grof
raster heen leggen over de complexe en pluriforme creatief-therapeutische realiteit.
Ook ten aanzien van de koppeling 'creativiteit' en 'expressie' brengt de auteur een
nuancering aan. In plaats van een gebruikelijke aanduiding in het kader van
artistieke creaties, 'symAo/wcAe expressie'*', gebruikt hij de term '̂ ym/7/oOTa//jc/je
expressie' met betrekking tot therapeutische processen. Hierdoor kan Smeijsters
filosofische problemen met betrekking tot het meerduidige 'creatieve' proces

35 van der Drift: £m<ferfe<lremngen en /fcm</erge</rag. 7befji>ig van die O7"-/nrfer a/j mjfrumenr voor
Aef mefen van nefge</rag van ibnrferen. Junker & Van de Rijdt: Oeafteve »nerapie me/ oarferen.
36. Smeijsters Creatieve therapie: creatief of therapeutisch? Een kritische reflectie over het gedachte-
goed van de creatieve therapie 77/i/icfln/? voor Oearieve TAerap/e. 1998/4. En: A/anrffcoeAr Creaf/eve

37. //anrffcoet Oeafteve 77ierap/e 120.
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omzeilen en heeft hij een model ontwikkeld op basis van het analogie-concept. Hij
gaat uit van een ana/og/e tussen het psychische symptoom en de expressieve
vormgeving in het creatieve medium. Om dit 'analoge proces'-model plausibel te
maken refereert hij aan ideeön uit de ontwikkelingspsychologie van Stern. Centraal
in deze theorie staat het concept 'vitality affects', hetgeen duidt op een 'vitaal'-
'vitaliserend' substraat of een 'dynamisch'-'dynamiserend' principe dat aan de
basis zou staan van het gevoelsleven van de mens. Op grond hiervan is het verschil
tussen 'emoties' en 'modes' slechts een analytisch onderscheid dat in werkelijk-
heid als een 'lichamelijk en gevoelsmatig meebewegen' tegelijkertijd plaatsvindt.^
Smeysters noemt nog andere, voor de conceptualisering van creatieve therapie
relevante dynamische begrippen van Stern, zoals: vorm, intensiteit, beweging,
aantal en ritme.

Smeijsters maakt met zijn kritische reflecties een interessante denkbeweging. Door
de nadruk te leggen op het ana/oge verband dat zou bestaan tussen psychisch-
lichamelijke (dachten en de 'symptomatische' vormgeving in het creatieve medium
positioned! hij creatieve therapie enerzijds op een zekere afstand van artistieke en
wetenschappelijke creativiteit en kenprocessen, terwijl hij anderzijds de mogelijk-
heid schept tot een empirische verankering en wetenschappelijke onderbouwing
via een ontwikkelingspsychologische invalshoek. Door dit manoeuvre lijkt de
auteur het risico van een filosofische discussie over moeilijk grijpbare begrippen
zoals 'creativiteit', 'symbool' en 'metafoor' te kunnen vermijden. Aldus zou het
vakgebied, via het kembegrip 'analogie', op een wetenschappelijke en toetsbare
beschnjving van de emotionaliteit en de lichamelijkheid van patienten kunnen
worden gegrondvest. Echter blijft het de vraag of de claim van een symptomatische
a/ja/og/e niet via de achterdeur ongemerkt dezelfde ('analoge') filosofische proble-
matiek toch weer binnenhaalt.

Het kritische en systematiserende werk van Smeijsters en Simhoffers antropolo-
gische onderbouwing van de creatief therapeutische praktijk zijn belangrijk met
betrekking tot de verdere professionalisering van deze discipline". Ze dragen bij
aan de ontwikkeling van het vak door het toegepaste niveau van intuitief handelen
theoretisch te onderbouwen. In de (beeidend) creatief therapeutische literatuur zijn
nog andere aanzetten te vinden die aan de creatief therapeutische praktijk een
fundament beogen te geven door middel van methodiekontwikkeling en (weten-
schappelijk) onderzoek. Rutten-Saris^ bijvoorbeeld onderzoekt en test een in de
praktijk ontwikkeld instrumentarium om de in creatieve werkstukken gearticu-
leerde beeldtaal terug te kunnen voeren tot haar elementaire bouwstenen van
waarneembare tekens en empirisch toetsbare lichaamstaal. Voor de wetenschap-

38. Ibid. 123.
39. In dit onderzoek wordt niet expliciet ingegaan op de verschillende theoriein hierover, zie hiervoor
bijvoorbeeld van Griensven: Oeafie/77iera/?eu»en en Pro/ejjio/ia/;jenng.
40. Rutten-Sans: floj;jioe/t Lic/iaamjraa/. Momenteel heeft de auteur het door haar ontworpen
meetinstmment voor het isoleren en analyseren van constitieve beeldelementen, de zg. R-S-index,
onderworpen aan een validerend, empirisch onderzoek.
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pelijke onderbouwing van deze empirische basis verwijst de auteur eveneens naar
Stems concept 'vitality affects'. Ook Van der Drift onderstreept in haar publicities
het belang van empirische toetsing ten behoeve van de theoretische onderbouwing
van creatieve therapie."' In de vakliteratuur worden nog andere pogingen onder-
nomen om creatieve therapie, vanuit een fenomenologisch"* georienteerde invals-
hoek, aan de hand van wetmatigheden met betrekking tot kunst en esthetische
processen te funderen. Deze analyse van de vakliteratuur lijkt de conclusie te
rechtvaardigen dat creatief therapeuten in toenemende mate op de noodzaak van
methodiek- en theorieontwikkeling doordrongen raken. Veel minder wordt onder-
kend dat deze onderaeming ook aan/Mn*/a/wertte/ey?/osq/i.yc/je waags/H&few raakt,
zoals bijvoorbeeld hiervoor is gesteld ten aanzien van de begrippen analogie,
metafoor en symbool.

De toegenomen belangstelling in de vakliteratuur voor een systematische metho-
diekontwikkeling en voor kritische reflectie op de eigen vooronderstellingen, hangt
wellicht samen met de steeds luider klinkende vraag naar meetbaarheid en
efficientie vanuit de organisatorische omgeving waarin creatief therapeuten
opereren. Hierdoor zijn creatief therapeuten genoopt om him 'nonverbale' vak
zodanig te vertalen dat voor buitenstaanders verstaanbaar wordt gemaakt in welke
mate en met betrekking tot welke specifieke psychische problematiek creatieve
therapie aan de genezing van paüenten bijdraagt. De noodzaak tot verdere
professionalisering van deze beroepsgroep is versterkt door het negatieve rapport
van de visitatiecommissie.'" Met het oog op samenwerking met andere disciplines
in de (geestelijke) gezondheidszorg en voor voorlichting aan dienten, verzekeraars
en andere betrokkenen zou 'de meerwaarde' van creatieve therapie helder
geformuleerd moeten worden."" In dat verband is het voor creatief therapeuten
bittere noodzaak om op kritischer en reflexievere wijze bestaande concepten,
modellen en methodieken uit de therapeutische praktijk te onderzoeken dan längs
de 'pragmatische weg' die zij 'van huis uit' gewend zijn. In deze zin zou metho-
diekontwikkeling bijdragen aan de professionalisering van het vak.

Het pragmatische karakter van creatieve therapie is onder meer terug te vinden in
de beschrijving van het 'beroepsprofiel':

41. Drift, V.d.: Professionalisering van beeidende kreatieve therapie 77/<foc/in/r voor ceari
1995/1. Haalbare doelstellingea 7V/<to/in/? voor cearieve f̂ era/we 1997/1..3-8.
42. Bijvoorbeeld Molenaar-Coppens: Krom en Recht De Kromme en Rechte als symbool. 77/Ac/in/?
voorceafteverfcera/He 1995/2, 3-10.
43. Volgens dit rapport 5// mider i/tzien uit 1997 zouden de HBO-opleidingen zijn blijven steken in een
naieve humanistische visie uit de zeventiger jaren, zie 77/'<facAn/} voor Creafieve 77;era/?;e 1998/1, 27-
29.
44. Zie ook tfancftioefc Creafteve 77iera/?ie 297 e.v.
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Kreafteve /Aera/?/e fen? ve/e me/nod/5cne concepfen. De /He/nodfe)fc 15 enerzyrfs
op de tenwjerÄe« en moge///Ä^ieden van ne/ /werf/Mff», anderz/yds

oor de fnerapei///.scne ji/ua//e. Z)/e /Aerapeu/wc/ie s/f«afte w
a/nanA»///A: van de moge/z/A^eden van de cfieVif en van de aard van de oenande-
/i/ig: /nd/v/dr/ee/, me/ partners o/groepen, j« A»rf- 0 / /angdi/rende /»enande-
//ngen. Z)e /ne/7iod/'e/fcen en tecnn/efcen z/yn mede geÄaseerd op Aerfaande
)tenn/5ve/den zoa/s de p.srycno/og/e en de pedagog/eJfc.'

Het opstellen van een beroepsprofiel met de beschrijving van taken en verant-
woorderlijkheden van creatief therapeuten betekent een belangnjke stap in het
proces van professionalisering. Nog andere gebeurtenissen markeren dit proces.
Sinds 1960 werden er studiedagen voor creatief therapeuten georganiseerd, hetgeen
in 1962 leidde tot de formulering van de (voorlopige) Statuten van de beroeps-
vereniging. Nadat aanvankelijk vooral psychiaters aan de wieg van deze ont-
wikkeling hadden gestaan, namen creatief therapeuten nun voorttrekkersrol steeds
meer over.''* Uit de aan de leden rondgestuurde 'nieuwsbrief van de vereniging is
het huldige //ydycnr//? voor crearteve /Aerap/e ontstaan. Vanaf 1976 worden er door
de opgezette HBO-opleidingen diploma's creatieve therapie uitgereikt, die door het
ministerie van O. & W. zijn erkend. Sinds 1986 bestaat er een 'register' als
kwaliteitswaarborg voor de uitoefening van het beroep. Het proces van profes-
sionalisering wordt tegenwoordig steeds meer vanuit een beleidsvisie door de
beroepsvereniging aangestuurd. Inmiddels is het door de vereniging opgestelde
beroepsprofiel door werkgevers in de gezondheidszorg gevalideerd. Het daarin
omschrevcn takenpakket van de creatief therapeut bevat naast een beschrijving van
de vakinhoudelijkc deskundigheid voor het directe contact met de patient, nu ook
taken op het gebied van organwarte en 6e/e/d. Bijvoorbeeld vaardigheden wat
betreft samenwerking met andere hulpverleners, het leveren van een bijdrage op
patiönten- en werkoverlegmomenten, en taken ten behoeve van de ontwikkeling
van een zorgvisie en bcleid. Steeds meer wordt ook het belang onderkend van
vaardigheden en taken op het gebied van onderzoefc en onderwj/5.

Tegenwoordig heerst er stagnatie op de arbeidsmarkt voor creatief therapeuten
onder invloed van bezuinigingen en fusies in de gezondheidszorg. Er dreigen
ontslagen voor de veelal 'part time' werkende creatief therapeuten door inkrimping
van het aantal formatieplaatsen. Deze ontwikkeling betekent een tendens naar
'verharding' en 'verzakelijking' van de voormalige 'zachte' zorgsector: elke disci-
pline moet met 'harde' outputcijfers haar bestaansrecht aantonen. Hierdoor krijgt
de vraag naar een adequate ver(ant)woording van creatieve therapie met alleen een
filosofisch-theoretische relevantie maar ook een praktisch-maatschappelijke. Ver-
dergaande professionalisering is daarom mede afhankelijk van de vraag of creatief
therapeuten een goede 'p-r' voor het vak voeren binnen hun instelling. Daarnaast is
het van belang dat zij als beroepsgroep ook buiten de instelling hun stem in de

45. Beroep.rpro/ie/ von <fe ATreaf/e/TVierapeuf 1995.
46. Benneker & v.d. Stelt: Orgamseren om te overlevea 7"ydjc/in/J voor fcreaneve r^erapie 1994/ 4,
134-136.
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maatschappelijk-politieke discussies laten horen met het oog op ethische en
juridische regelgeving voor de (geestelijke) gezondheidszorg. De titel 'creatief
therapeut' is bijvoorbeeld nog onbeschermd. Actueel in dat verband zijn initiatie-
ven die de beroepsvereniging vooraemens is te ondernemen met betrekking tot
opname in de BIG-wet waarmee titels een wettelijke bescherming krijgen. Om
deze reden hangt de toekomst van creatieve therapie in Nederland vooral af van de
ontwikkeling van organisatorische en communicaüeve vaardigheden van creatief
therapeuten.

7.3 Crarf/eve /rq/ecte« /« /ra/mwg, coorc/j/wg ew OK/wsermg

In deze paragraaf wordt, parallel aan de introductie van creatieve therapie, een
recente ontwikkeling op de markt van organisatietrainingen, coaching en advi-
sering geschetst. Aangezien er wat betreft de toepassing van creatieve middelen in
deze andere sector (nog) niet in dezelfde mate een proces van disciplinering en
professionalisering tot een beroepsgroep heeft plaatsgevonden, kan deze parallel
niet geheel worden doorgetrokken. Evenmin is er op vergelijkbare wijze een
grootschalig verkennend onderzoek verricht, zoals in de vorige paragraaf met
betrekking tot creatieve therapie is vermeld. Het onderhavige onderzoek vormt
slechts een aanzet tot beeldvorming over een vergelijkbare ontwikkeling in de
sector van organisatie-advieswerk, bedrijfstrainingen en managementondersteu-
ning. Het gepresenteerde beeld kan derhalve niet met gevalideerde empirische
gegevens en cijfers worden gestaafd. In plaats daarvan Staat in deze paragraaf de
vraag centraal: gaat het in de beschreven 'creatieve trend' om een lucratieve hype
op de modegevoelige markt van bedrijfstrainingen of vertegenwoordigt de
geschetste parallel een ontwikkeling met blijvende historische waarde?

Voor dit toekomstperspectief zou de vorming van een organisatorisch-maat-
schappelijke inbedding voor de zieh ontwikkelende nieuwe trainingsbranche tot
een zelfstandige beroepsgroep behulpzaam kunnen zijn. Het belang van professio-
nalisering is dat aspecten van dit proces mede een basis leggen voor Awa/ifeite-
iewaAr/ng, waardoor het kaf van het koren in de wildgroei van (creatieve)
trainingen kan worden gescheiden. Aanbieders van bedrijfstraininingen en
opleidingen verwijzen in dit verband naar een 'kwaüteitskeurmerk' door him
training te afficheren als 'cedeo-erkend'.'" 'Cedeo' is een door de inkopers van
bedrijfstrainingen en op-leidingen opgericht instituut dat in haar 20-jarige
geschiedenis instrumenten heeft ontwikkeld om een kwaüteitskeurmerk te geven
aan de omstreeks 3500 grotere aanbieders van het totale aanbod van ongeveer 7000
dienstverleners. Hiervan heeft 10 % een 'Cedeo-erkenning' verworven. Deze
erkenning is gebaseerd op klanttevredenheidsonderzoek dat aangeeft in hoeverre
de gewekte verwachtingen van de aangeboden diensten daadwerkelijk worden

47. Beurscafa/ogu$. ArKvO-ieurs voor op/e;<flng en framing Ä47 y/ dec. /99£ Kluwer bedrijfs-
lnformatie b.v. 13,41. Cijfer-informatie van 'Cedeo B.V. Den Haag'.
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waargemaakt. Met betrekking tot de crearteve dienstverlening bestaat er nog geen
zelfstandig onderzoek dat aangeeft in hoeverre de beloofde organisatie-leerdoelen
volgens de opdrachtgevers (directie, afdeling pz of p & o, lijnmanagers van
organisaties en bednjven) door de ingekochte training inderdaad zijn behaald. Een
probleem met betrekking tot zulk onderzoek is dat de creatieve trajecten meestal
zijn ingebed in een totaal trainingspakket, waardoor het specifieke creatieve
onderdeel moeilijk te isoleren is uit het totaalefifect. De jaarlijkse 'NVvO'-beurs
voor bedrijfsopleidingen en bedrijfstrainingen in de RAI van Amsterdam"* geeft
een weerspiegeling van de 'creatieve trend'. Op basis van deze 'momentopname'
blijkt dat omstreeks een achtste van de aanwezige standhouders een 'alternatieve
benadering' hanteert resp. gebruik maakt van 'creatieve middelen'."' Wanneer dit
percentage mag worden toegepast op de 'Cedeo'-cijfers betekent dit dat het in de
nieuwe trainingsbranche om een groep van omstreeks 875 creatieve dienstverleners
gaat. De aangesneden problematiek vertegenwoordigt derhalve een vrijwel
braakliggend onderzoeksveld met hoge wetenschappelijke en maatschappelijke
relevantie. De relevantie van het onderhavige beeldvormende onderzoek is gelegen
in de betekenis van de onder-zoeksresultaten als opstap naar toekomstige
meetinstrumenten voor kwalititeits-bewaking en maatschappelijke erkenning. Voor
zover kwahteitsbewaking een voorwaarde vormt voor het maatschappelijk
verzilveren van de veronderstelde humaniserende waarde van 'creativiteit' is
professionalisering van deze beroepsgroep wenselijk. Het professionaliserings-
proces behelst onder meer dat de 'creatieve trajecten' tot een methodische
kundigheid worden ontwikkeld zodat deze niet verloren gaat wanneer de
creativiteitshausse overgaat in een volgende trend op de trainersmarkt.

In de eerste subparagraaf volgt een 'momentopname' van deze trend in de com-
merciele sector die wijst op een toegenomen belangstelling voor de factor
creativiteit en voor alternatieve benaderingen van organisatievraagstukken. Daama
wordt de gaande zijnde ontwikkeling in de tweede subparagraaf in een historisch
perspectief geplaatst, namelijk de retorische traditie van sofisten en redenaars. In
de derde subparagraaf onderneem ik een poging om de aangetroffen pluriformiteit
vanuit een samenhangend 'intern gezichtspunt' te beschouwen. Bij gebrek aan een
bestaand 'beroepsprofiel' wordt de veronderstelde samenhang geschetst als ware
zij een zieh ontwikkelende 'creatieve methodiek'. Ten slotte wordt in de vierde
subparagraaf de organisatorisch-maatschappelijke betekenis van de geschetste
ontwikkeling door middel van de ideologie-kritische onderzoeksvraagstelUng aan
de orde gesteld. .

48. Afaferfamfo 7ty</scfcn/? voor Scc/ni/iop/eirf/ngen. 1998/ 12, 26-29.
49. Op basis van de ßeurjca»a/oguj. WvO-feeurj voor op/eirf/ng en fra/mng ft4/ / / <fec. /99<S en het
aldaar beschikbare informatiemateriaal, is deze voorlopige schatting gemaakt van een aanbod van 33
'alternatieve' resp. 'creatieve trainingen' op een totaal van 230 standhouders.
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Op de markt van organisatietrainingen is er een opvallende trend te constateren om
altematieve benaderingen en creatieve middelen te gebruiken. Deze nieuwe
ontwikkeling is reeds met de ' survival Mochten vanaf de 70er jaren begonnen.
Tegenwoordig is daar een divers aanbod van ' indoor'-activiteiten bijgekomen. Een
voorbeeld van een ludieke trainingsvorm is de ontwikkeling van management-
kwaliteiten door middel van Ae/ /wennen *'

/nennen ;\s een prac/irtge me/q/öor voor Ae/ /«a/iagen... Bovendüe/i 6/iyAen er
ve/e verrassende /?ara//e//en te frefcten /«Me« MW men- en

Niettegenstaande het a/ternarteve karakter van de 'creatieve workshops' Staat er in
de brochures te lezen dat ze bijdragen aan regw//ere trainingsdoelstellingen zoals
'timemanagement', 'leidinggeven' en 'klantgerichtheid'. Ook worden ze in combi-
natie met conventionele middelen en beproefde didactische Instrumenten aange-
boden, bijvoorbeeld videoregistratie en directe terugkoppeling naar de werk-
praktijk door middel van feedback. Vaak dienen de creatieve evenementen ter ver-
luchtiging van zware conferentie- en trainingsprogramma's. De vorm van de aan-
geboden workshops kan aldus varieren van ontspanning en plezier tot een gerichte
trainingsdoelstelling. Het is derhalve de vraag of de toegenomen belangstelling
voor creativiteit en kunst in organisaties in het teken staat van /ra/n/ng of van
e/7te/"ta//?/nen/. Of gaat het om iets daar tussenin, waarvoor de term enter/razn/nenf
reeds is gelanceerd?*' Achtergronden en actuele ontwikkelingen op deze markt
kunnen we onder meer lezen in de Umschriften G/o[y voor Per5onee/j-/wanageme«f,

77/dseAr//? voor ßerfr//^op/c/rfmgen en in de nieuwskrant van de
A^edfer/anoie yaarieur^ WrgcA/. Langs deze kanalen worden diensten

uit de welzijnssector op veelbelovende en lucratieve wijze in de harde wereld van
'business, jobhunting en carriere-management' gesluisd." Een vraag die rijst bij
het bonte aanbod is of de 'softe producten in een fancy management-jasje' een
tijdelijke hype zijn of een 'creatieve dienstverlening' met blijvende waarde ver-
tegenwoordigen.

De toepassing van creatieve middelen in training, organisatie-advisering, coaching
en loopbaanbegeleiding past binnen een algemenere ontwikkeling naar een meer
mensgeorienteerde benadenng van organiseren en management. De worteis
hiervan zijn terug te vinden in een 'humanistische reactie' op het dominante
denken over organisaties, met name het 'klassieke' management van bijvoorbeeld
Taylors 'wetenschappelijke benadenng' van organisatieprocessen (het 'scientific
management'-model)." Vemieuwende ideecn vinden onder meer nun oorsprong in

50. Volgens de folder A/anage/nermen. £en (raining m ac (ecAmeten van /nanagemen( en /nennen.
51.ßewrjca(a/og«j. WFvO-fceuri voor op/e/c/ing en (ram/ng Ä4/ /7 dec. 799S 33.
52. Zie Carrier« Weefc. Studieweek 46, 1998. .
53. Bovee: AYanagemeni 44 e.v.
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de zogenaamde 'Hawthorne'-studies*'' in de dertiger jaren, waaruit de 'functionele'
rol van me/i.se/;yAe aawtfac/zr op organisatie-processen bleek. Vanaf de jaren '50 is
daarbij op het belang van sociale en humanistische aspecten van communicatie
gewezen, zoals bijvoorbeeld in de psychodynamische benadenngen van Argyris en
Schön. Dergelijke vernieuwingen mondden uit in een vanaf de jaren '70
opkomende 'human resource management'-stroming. In de literatuur met
betrekking tot humanistische benadenngen van management en organisatie-
processen wordt vooral verwezen naar het gedachtengoed van Maslow met zijn
'hierarchie van menselijke behoeften en motivaties' van overlevingsdriften tot
creaü'eve en intellectuele expressievormen. Globaal gesproken heeft er in de
geschetste ontwikkeling een accentverschuiving plaatsgevonden van de overwe-
gend mechanistische optiek op organisaties in 'het klassieke management'-model
naar een meer mens-gerichte visie.

In de praktijk resulteerde deze verandering in het intellectuele klimaat onder meer
in de populariteit van de uit de V.S. overwaaiende 'assertiviteitstrainingen'. Nog
een andere praktische bron voor de opkomst van creatieve trainingen vormen de
inmiddels populaire 'survival-tochten'. Deze zijn ontstaan uit de zogenaamde
'Outward-Bound'-trainingen" waarin als het ware in een laboratorium-situatie een
soort milde vorm van een bcdreigende en gevaarlijke 'overlevings-situatie' wordt
geönsceneerd. Hierdoor kan een zelfde Sterke team-geest binnen körte tijd effectief
ontwikkeld worden, die bijvoorbeeld zoals bekend door oorlogssituaties spontaan
kunnen ontstaan.

Vanaf de tweede wereldoorlog en vooral sinds de zevenn'ger jaren ontstonden er
ook initiatieven op Nederlandse bodem. Met name het N.P.I. - het Nederlands
Pedagogisch Instituut voor het bedrijfsleven - heeft bijgedragen aan een meer
mensgerichte benadering van organisatieprocessen. De oprichter van dit 'instituut
voor organisatie-ontwikkeling', Lievegoea*, liet zieh in zijn adviseurs- en intellec-
tuele werk door de anthroposofie inspireren. In dat kader is er een creafteve
/wva/.sAoe£ toegevoegd aan de psychologische begeleiding van werknemers. Dit
heeft uiteindelijk geresulteerd in de ontwikkeling van beeidende trajeeten in
training, coaching en loopbaanbegeleiding. Het bureau Phoenix, met vestigingen
door geheel Nederland, heeft hierin een voortrekkersrol gespeeld en gelegenheid
geboden voor allerlei 'spin-ofF-ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de vorm van zieh
vrij vestigende 'creatieve trainers'.

Eind van de jaren '70 voegde het adviesbureau "Bora Consult" van Schouten en
Nelissen aan de gebruikelijke 'assertiviteitstrainingen' een nieuw element toe. Zij
gingen </ra/na-m/<ftfe/e/i en f/ieater-tec/wj/e&ew toepassen in hun organisatie-advies-
werk. De idee erachter was om organisatorische vraagstukken en doelstellingen
tastbaar en ervaarbaar in beeld te brengen en vorm te geven. Dit gegeven was al

54.
55. Berteis: Ins en Outs van Out of Door Training. A/agozme Op/e;d;ngen 1993/ 6.
56. Lievegoed: Ogamranej in onfwiftlre/mg. Z/cnf op de (O€*omj(.
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eerder therapeutisch uitgebaat door het zogenaamde /wycAo</rama van Moreno" en
de specialisatierichting drama binnen de HBO-opleidingen voor creatieve therapie.
C)ok mi/z/sc/ie m/oVfe/en werden als een creatieve annex psychologische werkvorm
gebruikt binnen het personeelswerk. Bijvoorbeeld door middel van de ludieke
vormgeving van een nieuw management- of organisatieconcept of ter ontspanning
tussen 'serieuzere' trainingen, lezingen en workshops door op congressen, perso-
neelsdagen en symposia.

Vanaf medio jaren '80 verschijnen er in Nederland steeds meer 'producten' op de
trainingsmarkt, die gebaseerd zijn op de uit de V.S. afkomstige 'stroming' van het
Neuro Linguistisch Programmeren (N.L.P.). Deze eclectische invalshoek combin-
eert inzichten uit de psycho-therapie (vooral gestalt-, gezins- en hypnose-therapie),
de linguistiek, de cybernetica en neurologisch onderzoek.'® 'NLP' biedt een
methodische basis en een alternatieve invalshoek op organisatie- & advieswerk en
wordt via adviesburo's, trainingsinstituten en opleidingscentra*' op de Nederlandse
markt gebracht. Deze richting kenmerkt zieh onder andere door aandacht voor
z/n/w/ge///A:-//c/ia/ne////fce aspecten van training, coaching en advisering, in combi-
natie met de 'techniek' van het metaforisch herkaderen van (organisatie-)proble-
men.

Ook de toepassing van Z>ee/denJe middelen in coaching en advisering blijkt
overwegend afkomstig te zijn uit de kunstwereld en de welzijnssector. Een van
oorsprong therapeutische opleiding bijvoorbeeld afficheert zieh voor het bedrijfs-
leven als 'School voor Imaginatie'. Zij stelt in haar brochure dat het werken met
imaginatie of innerlijke beeiden en beeidende processen succesvol in de
begeleiding van organisatieprocessen kan worden geünplementeerd^. Uit een
lezing van het foldermateriaal, de achtergrondartikelen en brochures blijkt dat
traditionele meet- en trainingsinstrumenten worden gecombineerd met alternatieve
middelen, zoals 'beeldenonderzoek'. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde
e/weagra/w''' waarin oude, uit alchemistische en wijsheidstradities stammende
'archetypische beeiden' in combinatie met gebruikeüjkere typeringen van team-
rollen zoals de perfectionist, de helper, de rebel, de berruddelaar, enz. vooral
worden toegepast met betrekking tot 'teambuilding'. In veel gevallen hebben de
alternatieve middelen een ondersteunende rol voor reguliere trainingsdoel-
stellingen, zoals bijvoorbeeld voor een survivaltraining als volgt is geformuleerd:

57. Moreno: 77ie Fufure o/Man '* WbrM.
58. Derks & Hollander £«enfiej van AfLP 11-31.
59. Bijvoorbeeld het //Mfifuuf voor Ec/ec//scAe PjvcAo/og/e in Nijmegen
60. Brochure van Staal Sc/ioo/ voor /mag/mirie trainersopleiding in Amsterdam.
voorfie^ri/jop/eirfmggn. 1998/ 12,6-10.
61. Afecfer/anc/j 7yd.se/iri/} voor Bec/r/j/iopteiaVngen. 1998/ 12, 40-49. G;di.
menf. 1998/ 12,33-42. . .
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de /raining fawnen de vo/gende ondenver/>en aan de orde: prafc/iscn
/eidinggeven, con/7ic/Aeneer.ring, /ea/w/eiderscnap, /ea/nvo/vning, /?rq/ec/7na/ig
werfcen, j/res^Äeneerj/ng en fcarafoenwvning."

De aangeboden trainingen zijn onder meer gericht op het bevorderen van
creaf/vite// a/s proces. Zo wordt er gesproken over 'de mobilisering van het
creatieve vermögen'", het stimuleren van 'creativiteit in het denken'** en blijken
er legio cursussen te zijn ontwikkeld om creativiteit in leidinggeven, presenteren,
schrijven en communicatie te bevorderen. De factor 'creativiteit' is gepromoveerd
van een 'vage psychologische categorie' uit de wereld van kunstenaars, welzijns-
werkers en therapeuten tot een doelmatige factor die ook voor het bedrijfsleven
interessant is.

Aldus hebben zieh in Nederland in de jaren '80 en '90 steeds meer trainers met een
alternatief aanbod van creatieve, psychologische en spirituele methoden en tech-
nieken in kleine samenwerkingsverbanden georganiseerd of zieh vrij gevestigd.
Een deel van hen heeft door een succesvolle praktijk een vaste plaats op de
trainersmarkt veroverd en verkoopt hun diensten ook aan grote organisaties en
gerenommeerde bedrijven". Wat feitelijk succes betreft zijn deze trainingsbureau's
de eerste experimentele fase ontstegen. Hoe divers en pluriform het geschetste
beeld ook möge zijn, het past binnen een ontwikkeling naar een 'humanistische
benadering van management en organisatieprocessen'. De speeifieke aard van de
gebruikte middelen en de wijze waarop ze worden toegepast spreken de 'creatieve
Vermögens' van de mens aan. Door het centraal stellen van de mens in de
'creatieve ondersteuning' van organisatieprocessen en de 'psychologische begelei-
ding' van werknemers worden de (over-)gerarionaliseerde bedrijfsprocessen (ogen-
schijnlijk?) gehumaniseerd. Kennelijk heeft het bedrijfsleven voor deze inves-
tering in 'het menselijke kapitaal' van de onderneming veel geld over.

/. 3.2 £ew o«(/e so/zs/e/î w«.?/ /« een

De ge/aarsde ifca/, een Jtws van de AriiWfcer, noK/na/Wrers, dansende o/i/anten,
)to//6r/e5, de ge/7 en rfe 5/ait, a*e Aroorayanser - geen fcee/a" is zo ge£ o/er is we/
een organisa/ieA3/na7ge a"ie een ge/i/itenis n/e/ «e/ 6eaVi/^/even zie/."*

De geciteerde auteur beschrijft in haar artikel op ironische toon hoe een leger
beeiden, vergelijkingen en metaforen in de bedrijfskundige literatuur oprukt en
terrein verovert. De strekking van haar betoog is dat er uiteindelijk geen weten-

63. Brochure van/Iva/ar
64. Bijvoorbeeld in /4fe/ier IfirKyeJbW, ae: De Bruyn & Zegers: /"ararfi/jervanngen tegenover
fce</ry/ifte/angen. Creafteve agrewie, creahewe regre«/e, creafteve progreu/e.
65. Op folders van trainingsinstituten is soms een indrukwekkende lijst met opdrachtgevers opgenomen.
66. van Bergen: Metaforen aan de macht. ££iev/er 06-12-97.
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schappelijke legitimatie voor het gebniik van deze literaire middelen te geven is.
Wei geeft zij een verklaring waarom het gebruik van metaforen zo populair is
geworden. De door metaforen geschapen orde zou geen interne consistentie in de
vorm van een 'logica van het beeld' kennen noch een empirische overeenstemming
met de praktijk. Wanneer we haar kritische gedachtengang volgen is 'het
metaforische genre' in laatste instantie terug te voeren op ons ver/awge« een
beschrijving of analyse van de organisatorische werkelijkheid te geven en
tegelijkertijd onze on/nac/i/ om dat daadwerkelijk te kunnen. Dit laatste hangt
samen met het gegeven dat ons beperkte wetenschappelijke middelen ter
beschikking staan in vergelijking met de hoge graad van complexiteit en
veranderhjkheid in de wereld van organisaties. Een andere verklärende factor die
de auteur aanwijst is het voortgaande rationaliseringsproces, waardoor bedrijfs-
processen steeds efficienter worden georganiseerd. Bij gevolg zijn er steeds minder
'overtollige' en 'niet-doelgerichte' activiteiten op de werkvloer waardoor werk-
nemers even kunnen ontsnappen aan de constante werkdruk. Zo zou er in het
bedrijfsleven een toenemende behoefte annex markt voor 'speelse' activiteiten zijn
ontstaan. De creatieve bedrijfstrainingen springen hierop in.

De toepassing van creatieve middelen en metaforen in bedrijfstrainingen weer-
spiegelt met alleen een recente ontwikkeling in onze maatschappij. Metaforen
bezitten ook een tijdloze literaire kwaliteit die eeuwenlang door kunstenaars en
politici is gebruikt, door de retorica is bestudeerd en door filosofie en wetenschap
als middel voor waarheidsvinding is verguisd. De overtuigingskracht en het
emotionele appel van retorische middelen op onze geest maakt het immers
mogelijk dat wat krom is recht kan worden gepraat. Reeds de sofisten, die 'de
openbare mening' en het 'gelijk krijgen' boven 'een objectieve waarheid' stelden,
werden hierom in het klassieke Griekenland door filosofen onder kritiek gesteld.
Bekend is hoe Plato tegenover deze retorische traditie een 'kritische wetenschap'
inaugureerde. In zijn dialoog Gorg/oy karakteriseert hij de redenaarskunst als
'vleierij':

A/oar zoa/j /A: de redeAs/nsr dey?n/eer, /'s ze een o«derrfce/ von /ete rfa/ ne/e/naa/
n/e/ 5cAoo/i is. f..J De Aw/n/essens va« «fie ac//v/7e/f row /A: noemen: v/e/ery.
We/eny nw, dunA? me, w een /vaArrt/A: waarvan er ve/e onrfer^e/en 6ej/aa/j, en
^en daarvan w onöer /weer de ArooA î/ns/. Dere schijnt we/ een A:w«5/ /e z/yn,
moar is, vo/genj m/yn o/watf/'/ig, geen ArMnif c/ocn enj/>/mcne rou//'/ie. yl/s on-
derde/en van d/e v/e/eny noem /A: nog. de redeA^nj/, ooAr de op5OTMAat«n5/ en de

Plato verwees vooral naar de rechtspraak en de poliüek als retorische praktijken
waarop zijn kritiek zieh richtte. Wanneer hij nu zou hebben geleefd en bij monde
van de wijze Socrates een analyse zou geven van de creativiteitshausse op de
nieuwe trainersmarkt, ware zijn kritiek wellicht niet mild. De sofisten van nu

67. Plato: I^c^ameWH«r*/, 113.
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adverteren onder een andere naam, him Vleierij' bedient zieh van andere codes,
maar achter het vernieuwde imago schuilt dezelfde oude kunst van oplichterij. In
essentie berust deze erop dat sofisten het pleit winnen door het woord zo te
bedienen dat afgeleide en oppervlakkige aspecten, zoals de /vere/i/aft'e en de
o/wmM/t van een betoog, van doorslaggevend belang worden in plaats van de zaak
zelf waar het in wezen om gaat. Wanneer 'de essentie' op de voorgrond Staat zoals
in wetenschap en filosofie, zijn woorden, metaforen en beeiden slechts bijkomstig
als Jrage« van betekenis. Is de waarheid in het geding, dan mag men deze
dienaren geen zelfstandig spel laten spelen, aldus Plato. Wat is derhalve 'de
vleierij' in creatieve trainingen? De onderschikking en dienstbaarheid van het
materiele woord genereert de Suprematie van een hogere ideele waarheid, die
blijvend is en ons een toetssteen voor de veranderlijke materiele wereld kan geven.
In 'creatieve trainingen' vindt er juist een omgekeerde beweging plaats: woorden,
beeiden en klanken als willekeurige en aan verandering onderhevige dragers van
betekenis worden op de voorgrond gesteld, terwijl de inhoud van de boodschap
naar de achtergrond verdwijnt. Wat dienstig en bijkomstig is - bijvoorbeeld het
hulpmiddel van de taal of zelfs maar een aspect daarvan, zoals fonetiek of
beeldspraak, gaat de boventoon voerea

Volgen we Plato dan impliceert de ontwikkeling van het creatieve trainingswerk
dat de macht van het woord, de verbeelding en van andere vormen van 'mimesis'
in de plaats komt van de macht van de waarheid. De aandacht verschuift van
essentie naar bijzaak, van de boodschap naar de boodschapper. De inhoud van een
training kan bijvoorbeeld zeer 'kinderlijk' zijn en niet direct op 'de zaak', dat wil
zeggen de organisatie waarover het gaat, betrekking hebben. Bijvoorbeeld wanneer
er een gezegde, dat door een van de deelnemers van een training is ingebracht -
zoals 'Ik moet in m'n eentje de kar trekken' - letterlijk wordt nagespeeld.** Wan-
neer muziekmiddelen worden gebruikt, verdwijnt het inhoudelijke aspect vrijwel
geheel en drukt 'de taal van muziek' als non-verbaal overdrachtsmiddel 'puur' haar
betekenis uit. Dit creatieve uitbeeldingsproces vindt plaats op een speelse,
humoristische en derhalve 'niet-serieuze' wijze. Daarom zou het, volgens een
Platoonse kritiek, slechts gaan om een 5/«/ van tekens en meningen dat 'sofistisch'
als fce/ims wordt verkocht.

In onze huidige complexe informatie-maatschappij zijn er wellicht meer maat-
schappelijke praktijken aan te wijzen die op eenzelfde retorische leest zijn
geschoeid. In het bijzonder 'de markt van welzijn en geluk'*' met de exhorbitante
groei van psychologische en therapeutische hulpverlening. Het betreft immers een
dienstverlening welke gebaseerd is op het praten over of het uiten van emoties en
meningen over menselijk leed, in plaats van het doorgronden en wegnemen van de
echte oorzaak ervan. De claim is weliswaar dat dit 'praten over' samen gaat met
een daadwerkelijke vermindering van het leed. Een indruk van een algemeen

68. Berteis: Kembeelden tot leven brengen. De kar-trekker leren om op de bok te zitten.
O/>/e/dmgen. 1995/4.
69. Achterhuis: De mantr van wefeijn en ge/u*.
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gevoelde scepsis ten aanzien van deze claim kunnen we in een special van HP/De
Tijd over 'het verdriet van Nederland' lezen:

w de q/ge/o/>en AW/i/ig yaor in Aoog /e/npo ge/7jyc/io/og/\seerrf e/j
ge//ie/Y7/?e«f/.seertf ./l/gez/ert vow ate Kerew/gde S/a/ew nee// geen /and /er were/«/
zovee/ /wyc/»a/er.s en pyycAo/Aerapewte/i en a/ deze /»K/pver/enery /tunnen cfe
vraag o/y'aren me/ /neer aan. f... J Zo nee/? ae »V/eo/og/e va« de /waaÄriaar/je/V/
zicA /nee^/er gemoa/r/ va« rfe ie/a/ig-r//fa/e /eve/js/erre/we/i: wer̂ :, fenderew en
re/aflex Daarwee worcfe/7 Aoge verwacA/mge/; gescAa/?ew, e«

Is deze gedachte juist dan zou de uitbreiding van de welzijnssector niet een
vermindering maar veeleer een vermeerdering van menselijk leed tot gevolg
hebben, leidend tot een 'welzijns-frustratie' groeispiraal. Ook de dienstensector
van het orgarusatie-advieswerk kent in Nederland, zoals bekend, een hoge dicht-
heid. De ontwikkeling van de nieuwe creatieve dienstverlening betekent vanuit
deze kritische optiek een psychologisering, esthetisering en mythologisering van
werkprocessen.

7.3.3 Afaar een crea//eve we/AocAeA: voor

Is het mogelijk om de psychologische, creatieve en spirituele middelen in organi-
satietraining, loopbaanbegeleiding en advisering vanuit een kritische invalshoek te
beoordelen, echter zonder ze bij voorbaat als 'sofistenkunst' af te doen?

Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van creatieve diensten en
alternatieve producten aan de hand van de in paragraaf 1.3.1 genoemde informatie-
kanalen. De term 'altematief lijkt aan te geven dat hoe uiteenlopend de gebruikte
middelen ook mögen zijn, ze een altematief bieden voor een eenzijdige rationele
benadering van leerdoelen. Hiermee hangt ook het /«drefce karakter van deze
trainingsvormen samen. Er wordt gespeeW met bestaande organisatorische samen-
werkingspatronen, leiderschapsstijlen en met 'metaforische' oplossingen voor
conflicten. Bijvoorbeeld worden er workshops bedrijfsschilderen aangeboden om
'op een creatieve manier een samenwerkingsproject of een fusie vorm te geven'.
Het gezamelijk kunst maken kan, volgens begeleidende teksten bij creatieve
workshops, 'ontdooiend', 'ontspannend' en 'verbroederend' werken. In het kader
van een 'outdoor-training' is de waarde hiervan aan het psychologische effect van
'unfreezing' opgehangen:

70. HP/De Tytf. 27-11-1992, 38,40. : .:
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/*as a/* Ae/ ver/roj/we/j er is famye i/w/ners ye e/ge« />oor/eAi o/?e«ze//e«, Arygye
rwl/w/e e« wee/ye aa/ye w/euwe /woge/Z/A^eae« Anyg/.... Da/ /s ae s/ar//«o/or
vaw ^

Ook s/?/r//Ke/e middelen behoren tot de 'alternatieve toolkit' van de manager. De
waarde van 'lach-meditatie' is als volgt beschreven:

Z-acAe« /s een AracAtfge an/i-s/ressor, Ae/ o/ite/Min/ /e//er//yA: e« y?gi/tfr/iy'&.
Z.acAe« Aeey? /e /waAre« /we/ acce/?/a//e e« /os/a/en. Z,acAe« veri/na"/ en /naaA:/
Aee/. Mea";7a//e Äan AescAreve/j wor</e« a/j '/>ew«s/-z(/>j zonrfer /e rfenAre«'. "

Als achtergrond bij de workshop 'management vanuit compassie' Staat te lezen:

proi/emen va« onze /naa/jcAap/7// zy« Ae/ gevo/g vaw eew /e ee/jzya'/ge
/egge« o/> Ae/ Je«Ax« en Ae/ I/K/IVWH, voora/ «waj Ae/ fteg/w van ae 7 7e

eeww, /oen .Descartes /we/ z/y/i 'cog/7o ergo sw/w - iJfc c/enyt O*MS /'& fte/i' Ae/
o/7/s/aan va« a"e /vp/scA wes/erse cu//uwr marfeerae."

Uit een poetische beschrijving van een survival-training verschijnt het 'ludieke
element' in de vorm van een afwisseling van ow/spann/wg en spannmg in de
context van een romantisch natuur-decor:

ae Aerg/o/?pe/j verAr/e«ren /« ae wegAw/yneflae zo/iwes/ra/ew, ver-
a"e /aa/s/e ge/M/aew ;/i a"e Aroe/e OVO/JOVMCA/. £e/j gryze «eve/ zweey?

Ae/ r//w/je//oze /weer e« va// a/s een aeAxn o/> ae verspre/a" s/aa/ia'e /en/en.
De groe/? s/aar/ o/7/s/»a/i/je/i e/7 vo/aaa/j ;'/? a*e rooc/ oran/'e v/a/w/ne« va« Ae/
Atf(/n/>vu«r. De wi7a*ern;5 A:o/w/ /o/ n/s/. De s//7/e ;s vo/Ax>/wen ZM/Ver. Maar a"a«
erge«s /« a"/e o«/we/e///A:e wowae« o/j/s/aa/ ee« a/ep ee«zaa/w geAw/7. £ r gaa/
ee« n///«g abor de groe/7, we s/are« e/Awar aan.'"*

Door de toepassing van muziekmiddelen wordt een 'ervaringscontext' gegene-
reerd, waarvan de waarde met betrekking tot organisatorische doelstellingen aldus
wordt aangegeven:

A/en ervaar/ Aoe Ae/ w o/w aee/ M;7 /e /waA»« va« ee« Aarmon/ews orAres/ -ee«
creafteve organ/sarte- waar/« /eaereen a/s va«ze//s/7reA»«a' e/A^ar o/jaers/ew«/,
«aar e/Aaar /w;s/er/ e« /wo/;veer/ o/w Aove« Ae/ gawgftare n/vea« «// /e '*

Volgens een andere folder™ zou het aanspreken van onbewuste processsen en de
verbeelding een belangrijke rol speien. Bijvoorbeeld bij het uitspelen van arche-

78. A/agazme Op/e/rf/nge/j. 1995/4, 31.
79. Carn<>re ffee* Studieweek 46 1998, 26.
80. Carr/^re Wee* 28.
81. [bid. 34.
82. Volgens de folder van ̂ rf in /WiyrAm.
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typische en spreekwoordelijke (voor)beelden van bedrijfssituaties en communi-
catieproblemen wordt door middel van beeiden en beeidende processen gewerkt":

£>e me/o/bre/i waar/nee we onze /?5vc/j/\sc/»e o/menta/e proc&ssen
/everen 6//na a////d" ruJmfe/iyAe voor^e//;/7gen o/>. (...) D/e

. J a/s /eerm/daW abor ze tor /even /e Arengen

Met betrekking tot deze werkwijze wordt als verklaring gegeven:

//er cowift/neren van wooraen wer voors/e/Z/ngen nee/? a/5 voordee/ dar er ftvee
nian/eren ziyw om /n/örma/je terwg te v/naV/i faua/ coaf/ng .̂ ^

Een belangrijk werkzaam element van het alternatieve trainingsaanbod zou aldus
het ;n-Aee/a'-ferengen van organisatieprocessen kunnen zijn. Volgens een brochure
gaat het in dit verband om het 'zichtbaar en bestuurbaar maken van taakgericht
samenwerken'.*° Er zou een sp/ege/ van MW organ/sa//e*' worden gecreöerd door
middel van 'speelse' werkvormen, zoals v/\yMa//sa//e, ner nooripe/ en Z>ear;//S-
tonee/. Bijvoorbeeld adverteert "Theater in Bedrijf met 'trainingen met acteurs',
'thematisch theater', theater-improvisaties, het opzetten van een complete voor-
stelling, het maken van video's en met het geven van acts en workshops.

In de brochures over deze trainingen en workshops worden (vanzelfsprekend)
klauten geciteerd die een /?os/rteve waardering geven over de creatieve dienst. Als
succesfactoren worden onder meer genoemd: de pra&//£ger/cnfne/a*, de gebruikte
crearteve en /«a"/efe middelen, de Sterke /eanup/r/7 en de ontepannen syeer waarin
het ervaringsleren plaatsvindt. In een andere brochure wordt 'de verbinding tussen
beide hersenhelften', 'tussen kennis en künde' en 'tussen ratio en spiritualiteit'"
als cruciale factor genoemd. De beoogde verbinding zou tot standkomen door de
combinatie van een cogn/7/eve en veria/e werkwijze met crea//eve en emo//onee/
werArena"e middelen. Verwezen wordt naar een dialectiek tussen spanning en
ontspanning, tussen plezier en ernst als werkzaam mechanisme. Door een juiste
dosering en fasering van deze factoren zou er enerzijds een sfeer worden gecreöerd
die de deelnemers /osn/aoArr van de werksituatie, maar die anderzijds juist een
/rans/er naar de werkpiek mogelijk maakt. Met de veronderstelde 'transfer' hangt
het beoogde leereffect van de training samen. Welk specifieke middel als 'organi-
satie-metafoor' wordt ingezet lijkt daarom minder van belang dan de doelstelling
om elementen zoals creativiteit, speelsheid, ontspanning, openheid en plezier

83. Brochure van Oufrfoor£c/ucaf;on * 7>a/m/ig
84. Berteis: Kernbeeiden tot teven brengen. De kar-trekker leren om op de bok te zitten.
Op/e/i/ingen 1995/ 4.
72. A/agazme Op/e/rfmgen 1995/ 4, 28.
73. Ibid. 29.
74. Brochure van Oufcfoor Erfucahow 4 7>aming.
75. Carr/ere Weefc Studieweek 46 1998, 44.
76.
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zodanig in leerproccssen te stimuleren dat 'de vertaalslag' naar organisatiedoel-
stellingen kan worden gemaakt.

In het geschetste pluriforme beeld verschijnen de contouren van een zieh
ontwikkelende 'creatieve benadering van organisatievraagstukken'. Niet op basis
van de inhoud van de aangeboden organisaüetraiiungen noch van de toegepaste
creatieve middelen als zodanig kan er evenwel van een 'creatieve methodiek'
worden gesproken. Veeleer lijkt het kenmerkende 'creatieve aspect' zieh in de
wyze van /oe/um/zig te bevinden. Door de toegepaste (non-)verbale communicatie-
middelen en versterkt door het ludieke karakter van de toepassingswijze wordt de
focus van de inhoudelijke boodschap naar het proces van overdracht verschoven.
Methodisch kenmerkend voor de nieuwe trainingsvormen is derhalve de /voces-
geor/^n/eerde en ervar;ng.sgmc/ite benadering, die een accentverschuiving te-
weegbrengt van de cognitieve inhoud van de training naar het proces van com-
municatie en interactie tussen de deelnemers. Gegeven de geschetste pluriformiteit
lijkt deze overeenkomstige focus op Tiet communicatie- en interactieproces via het
creatieve medium' een gemeenschappelijke basis van de alternatieve benaderingen
van organisatievraagstukken te vormen. Is deze methodische overweging juist dan
is hiermee tevens het belang aangegeven van een additionele professionaliteit van
de aangeboden trainingen: behalve artistieke vaardigheden op het betreffende
creatieve medium zouden de trainers professionele vaardigheden in huis moeten
hebben op het gebied van psychologische begeleiding en met betrekking tot de
vereiste vertaalslag naar de organisatiecontext.

Hoe past het geschetste tijdsbeeld in het in de vorige subparagraaf beschreven
historische perspectief van de retoriek? Voor zover de veronderstelde methodische
basis betrekking heeft op het emo//ortee/-/>jreracrteve /voces van overrfrac/j/,
betekent deze ontwikkeling op de trainersmarkt inderdaad een opleving van de
klassieke kunst van de retoriek. De retorische betekenisoverdracht beperkt zieh
hierbij evenwel niet tot de taal. Het gaat om een 'non-discursieve retoriek' met
creatieve en ludieke middelen. Ze bewerkstelligt een dynamiek van betekenis-
geving, die niet zozeer elementen van een bepaald fcengebied naar een ander
domein van kennis overdraagt, maar van een bepaald wer/tterrein - de wereld van
organisaties met specifieke vaardigheden - naar een ander domein van 'phronesis',
van de kunst of de natuur, met analoge vaardigheden. In een beschrijving van een
muzikale training wordt de analogie als volgt uitgewerkt:

7en eers/e cfe ana/y.ye van ae peryoow f.. J ßy muz/e/t fc/es ye a"an voor /je/
werben wer pr/wi/f/eve />J5/rM/ne/7/e«. D/7 zyn insfrK/nen/en <//e /e^ereew O/J Je
daarvoor AeobeWe mon/er fain Z>e5pe/e« en aVe ftovenrf/'en een zeer oVrecfc
/n/7u£/oM/pwNver/;oM(i/ng AeAAen. Woryy m/i s/o/tf )to/n/ er oo/r «//. £en rwee^e

a"e a/ja/yse van a*e per^oon, /unc//onerenJ w een groep. f.. J De
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is Zier 6ere/fcen van o/Ae/ ana/y^eren van ^ui/e/i ae groe/? ge/egen doe/en

Er worden bepaalde randvoorwaarden beschreven waaronder muziek als metafoor
kan worden gebruikt voor het functioneren van een persoon in een groep of in een
organisatie en voor processen en doelstellingen die het individuele niveau
overstijgen. De wyze van samenwerking in een organisatie wordt 'overgedragen'
op het creatieve middel. Bij de toepassing van muzische middelen lijkt de
gepostuleerde analogie in elk geval invoelbaar. Muzikaal samenspel is qua vorm
tevens samenwerking in een team. Op basis hiervan kunnen muzikale middelen als
organisatie-analyse-instrument worden gebruikt. Dit zou zieh bijvoorbeeld laten
vertalen als 'de creatieve vormgeving van samenwerkingskwaliteiten van de
deelnemers van een muziektraining tot een muzikale uitvoering'. lets vergelijk-
baars kan in het medium van de beeidende kunst plaatsvinden door de
deelnemende teamleden bijvoorbeeld een gezamelijk beeld te laten maken.
Materiaalhantering, kleurgebruik en groepsdynamiek bij het tot stand komen van
het beeidende werkstuk genereren gezamelijk een beeld-metafoor voor de ervaren
samenwerking. Ook andere organisatorische thema's, bijvoorbeeld leidinggeven of
het creatief vormgeven van een fusie tussen bedrijven, kunnen muzikaal en
beeidend worden uitgewerkt. . . . . . . . . . . .

De in creatieve trainingen plaatsvindende dynamiek wordt communicatief en
interactief vormgegeven in de taal van muziek, in beeldtaal of in een andere kunst-
of ludieke taal. Zoals beeldspraak en metaforen de discusicvc betoogtrant onder-
breken met een esthetisch element, zo vormen de ludieke trainingsvormen een
retonsche onderbreking van de overwegend verbaal en rationeel gestuurde
interactieprocessen in een organisatie. Door de wijze waarop deze middelen
worden toegepast, ontstaan er als het ware /evende me/q/b/W'* met betrekking tot
de plaatsvindende psycho-sociale processen tussen de deelnemers van een
creatieve workshop. De retonsche invalshoek is bij uitstek geschikt om de
verwevenheid van cognitieve, emotionele en interactieve processen van betekenis-
overdracht te beschrijven. Vanuit het in dit onderzoek centraal gestelde proces van
betekenisgeving is het mogelijk om 'de creatieve overdracht van vaardigheden'
vanuit de retoriek als een praktische kunst of kunde te bestuderen. Hierdoor wordt
enerzijds vermeden dat ze als een moderne variant van 'sofistische oplichterij'
worden gedevalueerd. Anderzijds geeft deze invalshoek middelen in handen om de
'methodische meerwaarde' ten opzichte van traditionele trainingsvormen te
belichten. Langs deze weg is het mogelijk een onderzoekskader te ontwerpen om
de beschreven fenomenen niet alleen vanuit de uiterlijke verschijningswijze te
verstaan als een modieuze toepassing van creatieve middelen, maar vooral vanuit
de intern plaatsvindende <fy/iamie& van Gezeiten/\ygev;ng.

83. De Haas, BttMP Music Affairs: Afe<fer/an</.i 77/i/scAn/? voor flerfn#öp/e/</mgen april 1998, 31.
84. Term ontleend aan Ricoeur: La m&ap/iore v;ve.
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Op basis van het 'interne' retorische perspectief is de volgende methodische
typering van het creatieve trainingswerk geconstmeerd:

• De retorische dynamiek in de plaatsvindende communicatie- en interactie-
processen bewerkstelligt een £ete/fce/H.rtra/7.ygre.y.s7e ten opzichte van verbale en
discursieve processen van overdracht. Hierdoor worden deelnemers uit de
feitelijke bedrijfscontext en arbeidsbeleving gehaald en 'metaforisch' ver-
plaatst naar de ervaringscontext van interactie met het creatieve medium. Het
aldus bewerkstelligde creatieve leerproces wordt door de trainers in verband
gebracht met het (mede) aanspreken van 'niet-rationele' of 'emotionele pro-
cessen' en 'de verbinding van beide hersenhelften'. Dit methodische aspect
van 'betekenistransgressie' naar een kunstgerelateerd medium vereist van de
trainer in elk geval artistieke kwaliteiten op het gebied van het creatieve
medium.

• De 'creatieve ervaringscontext' zorgt voor een sfeer die 'ontdooiend en
verbroederend' op de deelnemers werkt. Z,w<//efe e/emewtew zoals plezier,
humor, en (ont)spanning kunnen een zodanige vertrouwensbasis en saam-
horigheidsgevoel creören, dat ook emotioneel gevoelige en taboe-onderwerpen
aan de orde zullen worden gesteld. Het creeren van een vertrouwensbasis lijkt
vooral sainen te hangen met de 'persoonlijke integriteit' van de trainer.

• Gevoelige onderwerpea die veelal worden verzwegen of taboe verklaard,
zoals conflicten in samenwerking en spanningsmomenten in communicatie,
welke normaliter impliciet en op de achtergrond blijven, komen in de retorisch
vormgegeven context /ladh/AAe/Z/A: op de voorgro/it/ en worden z/c/if&aar.
Aldus worden ze bespreekbaar en veranderbaar. Of dit daadwerkelijk plaats-
vindt is vooral afhankelijk van psychologische vaardigheden van de trainer.

• Door middel van het metaforisch 'voorhouden van een Spiegel', waarin de
onzichtbare processen van communicatie en patronen in samenwerking in
beeld komen, is het mogelijk om sluimerende of impliciete problemen reeds in
een vroeg stadium te ^/agwoj/uercn en een richting voor o/gaw/safte-
verander/ng uit te beeiden. Hiervoor zijn aanvullende organisatiekundige
vaardigheden van een 'creatieve trainer' nodig om deze 'vertaalslag' te
kunnen maken.

• De creatieve werkwijze voor probleemdiagnose, organisatie-onrwikkeling en
veranderingsprocessen wordt vaak in combinatie met traditionele meet- en
leerinstrumenten gebruikt. Een dergelijk gecombineerd pakket wordt veelal in
samenwerking met andere organisatiekundigen of trainers aangeboden.

Het veelomvattende onderzoeksveld is in deze paragraaf afgebakend aan de hand
van de vraag: Biedt het geschetste 'interne perspectief met betrekking tot de
plaatsvindende retoriek een zodanige onderzocksbasis dat wij een 'methodische
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meerwaarde' van de emotioneel-interactieve kennisoverdracht in creatieve trai-
ningen ten opzichte van gebruikelijke verbaal-rationele overdrachtsprocessen op
het spoor kunnen komen?

In deze paragraaf wordt de veronderstelde methodische 'meerwaarde' van een
creatieve benadering van organisatievraagstukken in een organisatorisch-maat-
schappelijke context geplaatst. Voorop gesteld dient te worden dat bovenstaande
'methodische profielschets' empirisch en methodologisch onderbouwd zou moeten
worden door middel van voortgezet wetenschappelijk onderzoek naar het
plaatsvindende leerproces en het daadwerkelijke effect Onder die voorwaarde zou
methodiekontwikkeling een aanzet kunnen geven voor een professionaliserings-
proces van de creatieve dienstverlening.

In het geschetste beeld van de gaande zijnde ontwikkelingen op deze markt is in
elk geval het belang onderstreept van het ontwikkelen van kwahteitscriteria.
Gezien het dynamische, ideologische en modegevoelige karakter van de markt van
organisatietrainingen is de ontwikkeling van een kwaliteitsgarantie een precaire
zaak, zoals ook is gebleken uit de geschiedenis van de professionalisering van
managers tot een zelfstandige beroepsgroep en de erkenning van nun 'kunst' tot
'bedrijfskunde'. Deze ontwikkeling zou derhalve niet aan de 'grillen' en de
'onzichtbare hand' van de markteconomie mögen worden overgelaten, maar een
fundamentele toets der kritiek moeten ondergaan. Het door 'Cedeo' ontwikkelde
toetsinstrumentarium waarnaar in paragraaf 1.3 is gerefereerd, is behulpzaam om te
kunnen onderzoeken of de aangeboden dienstverlening haar pretenties met
betrekking tot organisatiedoelstellingen waar kan maken. Het onderhavige
onderzoek voegt hier bovendien het belang van een kritische invalshoek ten
aanzien van een eenzijdig instrumenteel gerichte managementoptiek aan toe. Door
de gaande zijnde ontwikkeling in dat filosofische licht te plaatsen kan er met
betrekking tot creatieve organisatietrainingen een ideologie-kritisch kader worden
gegenereerd voor het genereren van meetinstrumenten en een kwaliteitsgarantie.

Voor zover de implementatie van creatieve trainingen haar weerslag heeft op
communicatie- en interactieprocessen in organisaties maken ideologische- en
machtsaspecten integraal deel uit van dit fenomeen. Hoe altematief het imago van
middelen als meditatie, paardenmennen, jongleren, trommelen, enz. ook möge zijn,
uiteindelijk worden ze toegepast voor modieuze managementdoelstellingen, zoals
'timemanagement, teambuilding, zelfsturende teams, conflicthantering, klantge-
richtheid, effectief vergaderen'. Wanneer de creatieve instrumenten als 'alternatie-
ven' ter verhoging van efficiöntie en effectiviteit in de bedrijfsvoering worden ge-
bruikt, is het de vraag of ze een wezenlijke verandering ten opzichte van de organi-
satorische en maatschappelijke status quo bieden. De ideologie-kritische onder-
zoeksvraag luidt derhalve of ze wellicht fungeren als een psychologisch instrument
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dat de heersende Ideologie veeleer bevestigt dan dat ze haar problematiseert. Indien
de 'creatieve toolkit' van de manager wordt gehanteerd als machtsmiddel om be-
staande organisatiestructuren te handhaven, betekenen de ogenschijnlijk alterna-
tieve middelen veeleer een subtiele versterking van een to/ /n Je /Mryc/ie re/fende
/•a/iona/üen/ig van bedhjfsprocessen.

Er wordt evenwel ook een tegengestelde suggestie gewekt: namelijk dat de
creatieve organisatietrainingen een wezcn/y/fc a/terwa/ze/ bieden voor een
eenzijdige, op rationalisering gerichte bedrijfsvoering. Wanneer dat inderdaad het
geval is, dan kunnen ze helpen een kader te ontwikkelen voor het ter discussie
stellen van bestaande machtsstructuren in organisaties en in de maatschappij.
Dragen de creatieve trainingen een «ale/AM/wo«;.sme uit dat als handlanger van de
instrumentele rede opereert? Of zetten ze veeleer een tegenbeweging tegen de
verzakelijking ingang, waardoor het vermögen van werknemers wordt gemobi-
liseerd om hun ;>i<fiv/rfue/e aMtowo/n/e ten opzichte van de organisatie en bedrijfs-
belangen te vergroten? Dit heeft een democratisehng van het recht en de macht om
de organisatorische werkelijkheid mede te definieren en vorm te geven tot gevolg.
Vanuit een £n7/scA /u/mam.«we zouden creatieve organisatietrainingen de ratio-
nalisenngsprocessen in organisaties kunnen doorkruisen, door bijvoorbeeld een
experimenteerruimte te genereren, waahn een altematieve sociale ordening kan
worden ontworpen ten opzichte van een onwenselijke 'status quo'. Zo kan
samenwerking op basis van een directe en persoordijke bejegening in het kader van
een creatieve training als alternatief ervaarbaar worden ten opzichte van
onpcrsoonlijke communicatie op basis van hierarchische en bureaucraüsche
interactiestructuren. De creatieve dienstverlening zou aldus aan het creeren van een
'ideologische vrijplaats' in organisaties kunnen bijdragen, waahn een altematieve
Ideologie of een nieuw, bijvoorbeeld een humanistisch 'zingevingskader' be-
spreekbaar en hanteerbaar wordt gemaakt. Deze ideologische betekenis van
creatieve trainingen werpt een licht op 'het verborgen machtsvraagstuk' in
organisaties^'.

De verkenning van het probleemveld mondt uit in een cruciale en prangende vraag,
die in de volgende paragraaf wordt uitgewerkt: Betekent de implementatie van
'creatieve middelen' in organisaties en therapie een naief humanistische dekmantel
waarachter bestaande rationalisehngsprocessen worden versterkt of luidt ze veeleer
een wending naar een 'kritisch humanisme' in?

; • • . " . • ( . '

Wij zijn genügen van een unieke historische constellatie: de vermenging en kruis-
bestuiving van twee maatschappelijke sectoren die tot voor kort gescheiden en

85 Ramondt: Verborgen macht, de verankering van de machtsrol in hedendaagse organisaties. WdfO.
juli/ aug. 2000, 23-38.
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soms polair tegenover elkaar gesteld werden. De humanistische aspecten van ons
bestaan worden traditioneel verzorgd door de 'zachte sector', maatschappelijk
ingebed in non-profit organisaties. De 'harde sector' daarentegen wordt in het
algemeen gedragen door organisatie-vormen die gericht zijn op economisch
overleven, winstmaken en efficientie. Het proces van rationalisenng geeft, uit de
aard der zaak, veeleer een beschrijving van de ontwikkelingen in dit tweede
domein. Behalve voor het zekerstellen van de voorwaarden voor ons naakte
bestaan op aarde is deze sector ook steeds meer gericht op de luxe aankleding
ervan. In het rationaliseringsproces lijkt een kentering gekomen, in die zin dat
naast een winstgerichte rationele bedrijfsvoering ook steeds meer aandacht ontstaat
voor humanistische aspecten van werkprocessen. In de andere sector schijnt een
tegenovergestelde ontwikkeling gaande te zijn, namelijk dat non-profit organisaties
steeds meer op zakelijke leest geschoeid worden. Een sprekend voorbeeld is de
gezondheidszorg, waarin de dienstverlening nu commercieel aan de hand van het
principe 'de client is koning' wordt gereorganiseerd. Hierdoor is er een situatie
ontstaan waarin enerzijds het proces van rationalisering tot diep in de
gezondheidszorg, de psychiatrie en het welzijnswerk is doorgedrongen, terwijl
anderzijds de 'humanistische geest' nu ook voor lichamelijk en geestelijk welzijn
zorgt in de 'harde wereld' van het bedrijfsleven.

Er is reeds gewezen, gegeven de toegenomen complexiteit van het bedrijfsleven,
op de noodzaak van andere - humanistische - (be)sturings-mechanismen, bijvoor-
beeld zulke welke afkomstig zijn uit de liuman resource management'-stroming.
Tegelijkertijd lijkt 'de nieuwe zakelijkheid' in de gezondheidszorg een evidente
oplossing te bieden voor de stijgende kosten en de beperkte (politiek toegewezen)
budgets. Niettegenstaande de aannemelijkheid van zulke sociale verklaringen
nodigt het geschetste maatschappelijke beeld ook uit tot een kritische en
fundamentele vraagstelling:

Drage« a"e crea//eve /«5/n/mew/en ;n orga«;\sfa/;e5' en f/ierap/'e wwA»/i/Jfc A/y to/
een nw/nan/ser/ng van co/MOTMn/co/ze- en sa/nenwerA:/ng.s/?a/ronen? 0/"/7/ave/7
rfeze on/vwfc&e//ngyu/s/ ae weg voor de /nj/rM/nen/e/e ret/e o/n s/eeds verier /n
/v/vi- en /?MW/eA:e aspec/en van ons Aes/aan door te dringen en re to/
prodwceerAare en con.n//Meer6are waar /e

Als eerste commentaar op deze vraag is reeds gesteld dat het bedrijfsleven feitelijk
investeert in 'de menselijke factor'. Kennelijk zijn psychologische, spiriruele en
artistieke middelen uit de 'zachte sector' winstgevend genoeg gebleken om in het
bedrijfsleven binnen te dringen. Maar genereert deze 'therapeutisering' van ons
werk niet juist een humanistische fa9ade, waarachter 'de onzichtbare hand' van het
rationaliseringsproces schuilgaat? Het bestaan van het proces van rationalisering -
hoewel niet eenduidig en universeel te definieren - wordt in het algemeen gezien
als een cultureel-historische ontwikkeling die typerend is voor onze maat-
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scrappy.®*" Betekent de popularisering van creatieve middelen en het op de voor-
grond stellen van de humane aspecten van ons (werk)leven in dat verband dat
extreme ontwikkelingen ten gevolge van het rationaliseringsproces nu inderdaad
worden omgebogen? Of schuilt daarin een humanistisch gemaskeerde vorm van de
instrumentele rede die een nieuw territorium, namelijk onze psychische en geeste-
lijke Vermögens, voor haar werkzaamheid opent?

De 'creativiteitshausse' lijkt deel uit te maken van een algehele verandering in
onze visie op arbeid, in het bijzonder over de existentiöle betekenis van werk voor
de mens. Deze ontwikkeling kan worden geillustreerd aan de hand van metaforen
die aan onze opvattingen over werk en arbeid ten grondslag liggen. Het gaat om
een opmerkelijke verandering in de gebruikelijke /wecAaw/rfwcAe werkopvatting
die voortduurde tot aan de periode van 'wederopbouw' na de Tweede Wereld-
oorlog. De 'prive-sfeer' van vrije tijd en het gezin werd traditioneel gezien als de
piek voor regeneraüe van de werknemer om weer tot productie in staat te zijn.^
Een dergelijke notie die kenmerkend is voor het voorbije Industriele Tijdperk
wordt weerspiegeld door het gebruik van /wecAamstoc/je en mac/wne-metaforen
over organisaties.

Z)e zaa/t /oo/rt ges/neerrf
De /Kwc/ipauze /s flai/we/z/fcs gewoeg o/n weer 6y te to/iAen.
We moe/en rfe wewzen cfeze(/i/e faw/ op &r//ge«.

Tegenwoordig wordt de betekenis van werk veeleer in termen van orgawwcAe en
wa/raf/eve metaforen gearticuleerd. Een in het oog springend fenomeen in dit
verband is de metaforisch-literaire wijze waarop organisaties en werkprocessen
worden beschreven en onderzocht. Naast traditionclc stappenplannen figureren
ff?n/i/e </e Poe/i en de Taw bijvoorbeeld als kaders om organisatieprocessen te
interpeteren. Ter indicatie van de omvang van dit fenomeen geeft de stijging van
het aantal artikelen dat met het zoekwoord 'metafoor' in de ABI-catalogus kan
worden gevonden binnen een tijdsvak van tien jaar (midden jaren '80 tot midden
jaren '90) een verdrievoudiging te zien. Ook zit er een stijgende lijn in het aantal
boeken, trairungen en congressen met betrekking tot creativiteit, vooral in relatie
tot organisaties. Niettemin is het misleidend om van 'de metaforische benadering'
van organisatievraagstukken of 'de creatieve trend' in het bedrijfsleven te spreken.
Veeleer kenmerkend is de pluriformiteit en diversiteit in deze ontwikkelingen: van
de aanpnjzing van creatieve ' managementtools', methodologische reflecties over
metaforen, bedrijfsethische artikelen, metaforische analyses in de organisatie-

86. Bijvoorbeeld Weber: Die profejfanf/jc/ie EfArt u/u/ <fer Gei'jf cfej A'ap/fa/j'jmuj. Elias f/c6er rfe«
Prozeß rfer ZiVi/irafton. Dijksterhuis: De mecAam'sen'ng van onj wereWdeeW.
87. Bijvoorbeeld in de rechtsfilosofie van Hegel waarin de staat het algemene belang dient, in tegen-
stelling tot de particuliere belangen die in de maatschappij worden verwezenlijkt, Hegel: Grunrf/inien
</er f/i;/o5opn/e <fe; ßec/tfi. Zoals bekend bekritiseerde Marx de gangbare opvattingen over en de
praktijk van de bestaande arbeidsverhoudingen in: Marx:
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künde, tot de toepassing van creatieve technieken in marketing, informatietechno-
logie en organisatiestrategie.

Deze ontwikkeling kan betekenen dat humanistische waarden herleven: steeds
meer wordt in organisaties en bedrijven ondcrkend dat er voor het welzijn en de
professionele ontwikkeling van werknemers meer nodig is dan 'het vrijgeven van
tijd' en 'de privösfeer'. De 'hype van creativiteit' en de groei van 'de markt van
welzijn en geluk' zouden we in dat verband kunnen opvatten als een subtiele
manier waarop de scheidslijn tussen de prive-sfeer en de publieke sector vervaagt.
Organisaties en bedrijven zijn van oudsher een maatschappelijk en publiek domein
waarin zieh bij uitstek het rationaliseringsproces manifesteert. Tegenwoordig
wordt werk niet alleen maar gezien als een 'mechanisch' resultaat van '(im-)
materiele input', zoals grondstoffen en informatie, door coördinatie-mechanismen
bijeengevoegd en tot 'bedrijfsoutput' verwerkt. Werk vertegenwoordigt naast
zaken als liefde, sport en vriendschap, een /even.sgeA/erf waarin mensen hun
existentie vormgeven. Werk is dus niet louter te vatten in termen van een beperkte
'ruil-relatie' tussen werkgever en werknemer, omdat het een proces betreft dat de
gehele mens omvat. Er komt steeds meer aandacht voor de professionele ontwikke-
ling van werknemers, in welk verband de modieuze term em/7/qyaAi7/fy wordt
gebruikt. Een nieuw fenomeen dat deze tendens radicaliseert is de belangstelling
voor de gecombineerde ontwikkeling van professionele en pcrsoonlijke kwaliteiten
van werknemers, wat door de creatieve ondersteuning van werkprocessen haar
beslag heeft gekregen. Betekent deze 'psychologisering', 'esthetisering' en 'spiri-
tualisering' van het domein van produetie en consumptie inderdaad een verbetering
van de kwaliteit van ons werk-leven? Dat wil zeggen: genereert de transfer van
kunst-, therapeutische en zingevingsaspecten vanuit de sectoren van herkomst naar
nieuwe maatschappelijke domeinen een humanisehng van ons bestaan of gaat er
achter de humanistische make up een proces schuil van toenemende ontwaarding
van traditionele waarden onder invloed van het rationaliseringsproces?

Op allerlei terreinen is de scheidslijn tussen pnve-sfeer en publieke sector lang-
zamerhand aan het vervagen. Op een groteske manier wordt dit door t.v.-
programma's als "Het spijt mij", "Jerry Springer" en "All you need is love"
overgebracht, waarin prive-zaken breed uitgemeten voor het publieke oog worden
uitgespeeld. De vervaging van de scheidslijn prive-sfeer en publieke sector bete-
kent dat de 'individueelste' emoties en strevingen publiek worden gemaakt en
gerationaliseerd. Vreugde, leed, liefde en geluk verschijnen net zoals maten&e
goederen als prcK/uceerAare e/i con.swweer£a/-e artikelen op de markt: maakbaar, te
kijk en te koop. Het gevolg is bijvoorbeeld dat 'eugenetische ideeen' over de
vervolmaking van 'ons' (Arische, Amerikaans-blanke, Zwarte, ....) ras niet langer
als een publieke zaak worden uitgedragen,- zoals voorheen door (extreem) rechtse
ideologische partijpolitiek waardoor ze door middel van politieke procedures ook
kunnen worden ingedamd. Nu zijn ze een persoonlijke zaak geworden. In de maat-
schappelijke discussie hieromtrent lijkt de consument dan ook het 'recht' te
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claimen om ei- en zaadcelletjes van uitverkoren superintelligente en superschone
exemplaren van ons mensenras via internet en spermabanken in te kopen.

Tegelijkertijd met de tendens van de 'rationalisering van het innerlijke domein'
vindt er een 'humanisering van de publieke sfeer' plaats. Een in het oog springend
symptoom in dit verband is het gegeven dat traditionele dragers van autoriteit,
zoals politie, politici, medici, leerkrachten, ouders, steeds meer aan gezag inboeten
en als gelijken en privö-personen worden aangesproken. Opmerkeüjk hierbij is dat
deze ontwikkeling niet alleen plaatsvindt doordat de groepen die zieh traditioneel
op een ondergeschikte positie bevinden - burgers, patienten, leerlingen, kinderen -
macht naar zieh toetrekken. Maar dat het om een mede door de dragers van
autoriteit zelf vormgegeven trend gaat, die wordt ingezet in naam van de
'humanisering van het gezag'. Onder meer uit nieuwe fenomenen als 'ouder-
mishandeling', verregaande intimidatie van huisartsen door patienten en extreem
geweld van jongeren tegen de politie tijdens rellen na een voetbalwedstrijd blijkt
dat de machtsrelatie zieh ook dialectisch omkeert. De 'humanisering' van de
publieke sector kent een extreme ontwikkeling, zodanig dat steeds minder de
/>o////efe /</ee«?/j van leiderfiguren van belang zijn om democraüsch aan poliüeke
macht te komen. Belangnjker is de wijze waarop ze als 'gewone burgelijke
privepersonen' hun politiek con^w/neerAoar weten te maken door middel van
steeds meer showelementen en presentatietechnieken in de verkiezingscampagnes.
Tegelijkertijd wordt de democratische regelgeving steeds meer gerationaliseerd.
Verregaande rationalisering van democratische verkiezingsprocedures herbergt het
gevaar in zieh dat onderliggende waarden worden uitgehold en dialectisch
opgeheven. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in de comimpering van democratische
grondbeginselen, wat een historische les uit de Amenkaanse verkiezingen anno
2000 lijkt te zijn.

Parallel aan de klaarblijkelijke 'humanisering' van ons werkleven is er een
stijgende werkdruk met daarmee gepaard gaande klachten van stress, overspannen-
heid en 'bum out' te constateren.^ De desastreuze gevolgen hiervan voor de
werknemers zijn treffend aan de hand van de metafoor van 'de gekookte kikker'
aangegeven. Deze metafoor vertelt dat een kikker in een pan met water, die
geleidelijk aan steeds warmer wordt, het 'sluipende' proces van het doodgekookt
worden niet opmerkt! De overtuigende suggestie van deze metafoor (ongeacht of
ze 'waar' is) is dat de toegenomen lichamelijke en psychische klachten van werk-
nemers en werkgevers een symptoom zijn van de voortgaande rationalisering van
werkprocessen onder invloed van de groeispiraal van onze economic Ze vormen
als het ware de prijs die wij voor onze süjgende welvaart moeten betalen. Deze
'debet'-kant van onze groeiende markt lijkt evenwel te worden gecompenseerd
door het 'credit' van 'humanisering'. Bijvoorbeeld door middel van de WAO- en
de ARBO-wetgeving of gearticuleerd in populaire managementconcepten, zoals
'empowerment', 'employability' en 'de lerende organisatie'. In dat verband vindt

88. van Bergen: De /e»en van Burn Ouf.
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er een verschuiving in de belangsteliing plaats van materiele en meetbare facetten
van het werk naar meer kwalitatieve en moeilijk kwanüficeerbare aspecten, zoals
het psychische welzijn en de professionele en persoonlijke ontwikkeling van
werknemers. Toch kan de toename van maatschappelijke aandacht, van politieke
regelgeving en geldinvesteringen met betrekking tot het (lm)materiele welzijn op
de werkvloer resulteren in een /«//w/na/ze druk op werknemers en werkgevers, wat
uiteindelijk een rationed bedrijfsdoel dient: de verhoging van efficienüe, effectivi-
teit en winst. Kortom: bieden 'humanistische' agendapunten zoals 'onthaasting',
'bezinning', 'creativiteit' en 'groene momenten' een sterk genoeg tegenwicht tegen
'de ratrace' onder invloed van de instrumentalisering van het publieke en prive-
domein?

7.5 GrondWogen van vfeten.scAa/?/?e///£e e« />i/z/;//eve

In deze paragraaf zal de opgeworpen ideologie-kritische vraagstelling in relatie
worden gebracht met de vraag naar de method(olog)ische 'meerwaarde' van
creatieve middelen in communicatie en veranderingsprocessen. Het betoog in de
vorige paragraaf verwijst naar een filosofische discussie tussen een Foucaultiaanse
interpretatie versus een Habermasiaanse lezing van het verlichtingsdenken en het
ideaal van humanisering. Wat uit dit filosofische debat in elk geval naar voren is
gekomen is dat traditionele ideologieen, zoals het rationalisme, het Christendom en
het humanisme, in onze 'post-modeme tijd' hun legitimeringsrecht hebben
verloren. De waarden en idealen die in deze ideologieen gearticuleerd zijn, zullen
in dit onderzoek derhalve niet als een a-historische rechtvaardigingsgrond worden
gehanteerd, maar als een historisch antwoord op zingevings- en rechtvaardigheids-
vragen. Aldus worden verlichtings- en humaniseringsidealen beschouwd als deel-
uitmakend van een filosofisch en maatschappclijk debat aangaande 'rationalis-
tische', 'christelijke', 'humanistische' en 'multiculturele' waarden en wereld-
beelden. Waar de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis in het rationalisme is
geworteld, daar is de oorsprong van de onderzochte creatieve werkvormen minder
duidelijk. In zekere zin lijkt hun bron een intuitieve en gevoelsmatige kenwijze te
zijn, die als een 'romantische reactie' op een extreme ontwikkeling van het
rationalisme is ontstaan. Vertegenwoordigen romantische idealen en waarden de
'eigenheid' en 'meerwaarde' van intuitief-empathische praktijkkennis ten opzichte
van de in het rationalisme gewortelde wetenschappelijke kennis? Zou haar
grondslag misschien in een romantische tegenbeweging tegen het eenzijdige
verlichtingdenken gevonden kunnen worden? Deze problematiek krijgt in de eerste
subparagraaf gestalte door de mogelijkheid van een 'romantische grondslag' van
creatieve praktijkkennis te onderzoeken. Een probleem dat zieh hierbij voordoet is
hoe wij als post-modeme wereldburgers met een 'romantische' benadering van de
werkelijkheid voeling kunnen verkrijgen.

Met betrekking tot wetenschappelijke kennis heeft het grondslagendebat geleid tot
een territoriumscheiding van natuurwetenschappen tegenover mens- en culruur-
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wetenschappen.*' Deze wetenschapsfilosofische discussie gaat onder meer terug op
het zogenaamde 'Erklären - Verstehen debat' uit de vorige eeuw. De huidige her-
waardering van de hermeneutiek geeft hieraan een wending door de vraag naar de
betekenis van het interpretatieproces centraal te stellen. Deze herwaardering blijkt
onder meer uit het uitzaaien van de hermeneutiek als een zelfstandige en specifieke
/we/nook voor allerlei takken van toegepaste wetenschap, zoals bijvoorbeeld de
organisatieleer en de psychotherapie.*° Zelfs wordt in een overkoepelende zin van
'de interpretatieve benadering'" gesproken, welke gecontrasteerd wordt met een
meer positivistische, van oorsprong op de natuurwetenschappen georienteerde
'verklärende benadering'. De method(olog)ische vraagstelling naar de (meer)
waarde van creatieve werkvormen heeft derhalve mede betrekking op het verschil
in de H-yzc van m/er/>re/a//e die in de wetenschap resp. in intuitieve praktijkkennis
uitdrukkelijk wordt 'Interpretatie' wordt in dit verband niet als een beperkte
rationele activiteit opgevat, maar als een w/yze van zyn. Mogelijke verschillen in de
wijze van interpreteren zullen worden gerelateerd aan een verschillende
a/i/emm/ng o/> z/yn. De veronderstelling hierbij is dat een bepaalde interpretatie-
wijze in laatste instantie gedragen wordt door een 'grondstemming' en 'grond-
houding', een emotioneel-lichamelijk verankerde afgestemdheid op de werkelijk-
heid. Een gevoelsmatige resp. een afstandelijke afstemming op 'zijn' is tevens een
bepaalde vorm van kennen. Door zieh op een specifieke wijze af te stemmen en te
ver-houden tot 'de' werkelijkheid wordt zij navenant /vesen/ g&ste/a". De rationele
kenwijze van de wetenschap en de intuitieve benaderingswijze van praktijkkennis
monden in die zin uit in een overeenkomstige rationalistische resp. romantische
vertolking van zijn. Om als post-moderne wereldburgers toegang te verkrijgen tot
een 'romantische', dat wil zeggen een meer intuitieve en gevoelsmatige 'zijns-
benadering' wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van fenomenologisch-
hermeneutische interpretatiemethoden. De onderzoeksvraagstelling rieht zieh der-
halve op een '/xMf-romantische' grondslag van creatieve therapie en creatieve
trainingen als 'non-discursieve kennispraktijken'. In de eerste subparagraaf zal
aldus in het spoor van Heidegger, Ricoeur en Gadamer naar deze 'post-
romantische grondslag' van intuitieve praktijkkennis worden gezocht. In de
volgende subparagraaf mondt deze dichotomiserende onderzoeksroute uit in de
vraag naar een 'derde weg' tussen een rationalistische en een (post-)romantische
benadering van (kennis over) de werkelijkheid. Kan deze derde funderingsroute
een Ari/Kcn humanisme inluiden, waarmee het gevaar van kolonialisering van naie/
gehanteerde humanistische waarden door de instrumentele rede gekeerd wordt?

89. Vergelijk de Boer: Grontfr/ogen wan een fcrihjcne/?f>eno/qgie. En:
90. Morgan: /mage* o/Ofganiza/Jonj. En: /magimza/ion; rAe/lrf o/Oeahve A/anagemenr.
Lubbers: fi^rtof/iera/M« door 6eeW en feegn/jjvorming. //ef grenjove«cAny«/enrf verjfaan van rfe
nermeneu fteit.
91. Bijvoorbeeld in Arbnor & Bjerke: A/efAcx/o/cigy/ör Creaftng Buj/ne« A"now/e^ge.
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7.5.7 Tie« (/*w7-^roma«ft'.serte g/WKfc/ag voor /nfufft'eve pra/fcr///bfcewiw?

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven wordt 'de romantiek' hier beschouwd
als een wereldbeeld dat zieh als een reactie op een extreme ontwikkeling in het
verlichtingsdenken heeft ontwikkeld. Voor zover in het verlichtingsdenken de
worteis van onze wetenschap liggen, wordt 'de wetenschappelijke kenwijze' in dit
onderzoek als ra/i0/ia//.yf/.scÄ bestempeld. De generatie en legitimatie van weten-
schappelijke kennis is aan rationele, door onze ratio bepaalde, spclregcls gebonden.
Welke die precies zijn en hoe de ratio ze voorschrijft, wordt verschillend geinter-
preteerd en bediscussieerd in de wetenschapsfilosofie. Zonder verder op de ver-
schillende wetenschapsfilosofische posities en discussies in te gaan, geef ik
hieronder een schets van 'de romantische kenwijze' als zijnde het tegenbeeld van
een rationalistische wijze van kennisgeneratie. Deze typering is fenomenologisch-
hermeneutisch gericht op 'de grond' waaruit beide vormen van kennis voortkomen.
De gevraagde filosofische condities, die verondersteld zijn in verschillende kennis-
vormen, verwijzen naar een voorwaardelijke modus voor de generatie van kennis,
in het bijzonder /vecowcep/we/e resp. emotioneel-lichamelijke aspecten van kennis-
vergaring.

Noties zoals 'grondhouding' en 'grondstemming' benadmkken het belang van de
'totaliteit' van mensz/yn welke aan de vorming van wetenschappelijke en praktijk-
kennis noodzakelijk vooraf gaat. Deze 'totaliteit' kan conceptueel nooit totaal
worden gevat. Omgekeerd is zij in zekere zin steeds voorondersteld in onze con-
ceptuele constructies van de werkelijkheid. Hierbij kan gedacht worden aan de
emotionele huishouding, de zintuiglijkheid en de lichamelijkheid, die steeds in ons
denken en handelen besloten zijn. De 'totaliteit' omvat ook de psycho-sociale en
ethische ver/joi«/i>;g tot anderen. Evenals een besef van een filosofisch-spirituele
verAoM<//>7g tot 'het zijn', dat wil zeggen een zingevingsdimensie, die bijvoorbeeld
als 'het andere'^ of als 'het omvattende'^ is benoemd. In laatste instantie betreft
het een domein van het 'ongearticuleerde' of 'niet-benoembare' dat in al ons
benoemen en articuleren is voorondersteld.'"* Niettegenstaande dit aspect van onge-
articuleerdheid zijn door filosofische stromingen - zoals de dialectiek, de fenome-
nologie, de hermeneutiek en het differentiedenken - begrippen, metaforen en
beeiden voorgesteld die dit domein aanduiden. Het onderhavige onderzoekskader
heeft echter niet uitsluitend een filosofisch-speculatieve, maar ook een empirisch-
dialogische strekking. Dat wil zeggen dat het onderzoek in dialoog met de (praktijk
van) creatief therapeuten en creatieve trainers tot stand is gekomen.

Kenmerkend voor een 'rationalistische grondhouding' is dat de door de ratio voor-
geschreven regels met betrekking tot de vergaring van wetenschappelijke kennis
erop gericht zijn om het onderzochte objectief en neutraal te observeren en te

92. Böhme & Böhme: Daj /Inhere der Kernun/}. Zur Ennvict/ung von Äa/iona/itöMjfrui/Kre/i am

55

93. Jaspers: Pj>^Ao/ogie der
94. Duintjer: /fi/tfr voor een rf/ag



manipuleren. Langs die weg is het mogelijk om 'het onderzoeksobject' in be-
staande wetenschappelijke denkkaders in te passen. Dit oogmerk van objectiviteit
en neutraliteit draagt bij aan het persoonsonafhankelijke karakter van weten-
schappelijke kermis. Niettemin is deze kennis ook gebonden aan codes van een
wetenschappelijke gemeenschap en is derhalve 'intersubjectief. Enerzijds benist
wetenschap dus op een afzien van 'subjectieve' aspecten in het proces van
kennisgeneratie, anderzijds dienen de observaties en manipulaties (bijvoorbeeld
door middel van experiment) door derden te kunnen worden nagevolgd en ge-
controleerd.

Ter verduidelijking van de rationalistische kenwijze kan het volgende voorbeeld
dienen. Een onderzoeker die een experiment uitvoert met proefdieren, bijvoorbeeld
muizen om de werking van een bepaald medicijn te testen, dient zieh eerst een
'adequate onderzoekshouding' aan te meten. Deze is nodig om de muizen zo
objectief en neutraal mogelijk in hun gedrag en fysiologie te kunnen observeren en
beschrijven. Wanneer dit experiment vereist dat de muizen eerst worden inge-
spoten met een stof die kanker veroorzaakt, zou een 'subjectieve' houding waarbij
de onderzoeker met zijn gehele persoon betrokken is, de gevraagde we/en-
5cAap/)c/(/AK kenhouding in de weg staan. Door persoonlijke betrokkenheid kan de
onderzoeker de pijn ten gevolge van het inbrengen van de onderzoeksspuit in het
muizenlijfje meevoelen. Bovendien zou z(h)ij zieh bij het inspuiten van de
carcinogene stof moreel bezwaard kunnen voelen om dit dier bewust ziek te
maken. Een dergelijke gevoe/smartge gro/K/Aot/c#ng moet, volgens een traditionele
wetenschapsopvatting, principieel worden tegengegaan. De 'rationalistische
kenwijze' is derhalve te karakteriseren als een kennisstrategie, gericht op het stel-
selmaüg uitsluiten van oncontroleerbare, emotionele en intuitieve kennis-
elementen. Ze kan als zodanig worden gecontrasteerd met de systematisch
uitgesloten intuitief-empathische grondhouding, die karakteristiek is voor een
romantische kenwijze. De stilzwijgende vooronderstelling in beide grondhou-
dingcn is de wijze waarop de natuur of de sociale werkelijkheid als 'onderzoeks-
object' dient te worden benaderd opdat zij haar ware aard bloot geve. Door middel
van emotionele en technische manipulatie en een dwingende onderzoeksopzet
versus empathische betrokkenheid, intuitieve openheid en verleiding. De
traditionele wetenschappelijke benadering kan het beste worden aangegeven door
middel van een, aan Bacon ontleende metaforische typenng. Deze filosofische
voorvader van de moderne empirische natuurwetenschap^ heeft het onderzoeks-
proces beschreven als een 'in ketenen slaan van de natuur' en 'een kruisverhoor',
waarbij de natuur op de pijnbank moet worden gelegd om haar ware antwoorden af
te dwingen.

De rationalistische kenwijze kan nu worden samengevat als een op fteAeerawg van
het onderzoeksobject gerichte onderzoekshouding, waarbij /wrsoo/i/ijAe 6e/ro&fe/i-

van de onderzoeker met het onderzochte stelsehnatig dient te worden voor-

95. Bacon: //er meuwe ,4r/an/;j 30-33.
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komen of tegengegaan. Hier tegenover Staat een intuitieve benadenng en een
emotionele betrokkenheid van de romantische kenwijze, zoals we die bijvoorbeeld
in creaüeve therapie als kennispraktijk kunnen herkennen. In creatief therapeu-
tische literatimr* wordt gesteld dat de therapeutische houding om een persoonlijke
betrokkenheid vraagt, gekoppeld aan een gedoseerde kritische afstand. Hierbij is de
vooronderstelling dat 'de juiste dosering van nabijheid en afstand' enerzijds een
vertrouwensbasis legt, anderajds voorkomt dat de therapeut te zeer in de bele-
vingswereld van de client wordt getrokken. Maar ook voor het overdragen van een
toegesneden therapeutisch interventiekader blijft de persoonlijke betrokkenheid en
de opgebouwde vertrouwensrelatie de dragende grond. Aldus kan de romantische
kennisvorm worden getypeerd als een vorm van empathisch-intui'tieve overdracht,
waarbij de totale persoon van de onderzoeker is betrokken. In termen van het
hiervoor gegeven voorbeeld van de experimentele opzet om het medicijn te testen,
wordt van 'de romantische onderzoeker' juist wel gevraagd dat z(h)ij de pijn van
het muisje voelt wanneer de naald wordt ingebracht en dat z(h)ij zijn/haar geweten
voelt knagen wanneer het carcinogene middel wordt ingespoten. Voortgaand op
Bacons metafoor laat dit type onderzoeker niet 'de natuur in ketenen slaan' maar
kruipt z(h)ij als het ware in de huid van hetgeen of degene die onderzocht wordt,
om cfoor müft/e/ vaw Kfe/itf/fca/ie kennis te verkrijgen."

Samenvattend kan de (post-)romantische kenwijze nu fenomenologisch-hermeneu-
tisch worden getypeerd als een kennisvorm die berust op empa/Aisc/je same/i-
v/oefi'/ig met het onderzochte en een //7/ul7/eve /tennwoverdracA/ door middel van
een emotioneel-lichamelijke afgestemdheid op de situatie, een overgave aan en
persoonlijke betrokkenheid bij degene die resp. hetgeen onderzocht wordt. Een
intuitief-gevoelsmatig verstaan op basis van identificatie met het gekende vormt de
tegenhanger van de rationalistische kennisstrategie die voor de vorming van
wetenschappelijke kennis een emotioneel-lichamelijke betrokkenheid bij het
onderzoeksobject systematisch uitsluit. Biedt deze, längs fenomenologisch-herme-
neutische weg gevonden (post-)romantische grondslag van intuitieve praktijk-
kennis voldoende houvast om de naief ogende humanistische waarden in de onder-
zochte creatieve trajecten in therapie en organisatietrainingen op kritische leest te
schoeien? Hiermee komt de onderzoeksvraagstelling als volgt in zieht: kan een
kritisch humanisme op basis van een fenomenologisch-hermeneutische onder-
zoeksroute een naief-romantische opvatting van humanisering zodanig verstevigen
dat zdj voldoende grond biedt om ideologische machtsaspecten met betrekking tot
de creatieve dienstverlening kritisch door te lichten?

96. Bijvoorbeeld Dalley (ed.): /Irr aj 77iera/>y. /4n /n/rorfucfion to die me o/art <M a f/ierapeuf/c
tec/inigue, xxii.
97. Op deze wijze heeft Jane Goodall kennis over mensapen verzameld, wat een baanbrekende
betekenis voor de biologie heeft gehad. Goodall: M//>i /even mef ctonpanjee*.
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7.5.2 £ew </m/e weg ft/sse« eew rafto/ia//.rf/5c/ie ew ee«

Daar waar wetenschappers geneigd zijn vanzelfsprekend een grondhouding aan te
nemen van rationele afstand tot en beheersing van het onderzoeksobject, daar
geloven pragmatici en professionals in het 'vanzelfzwijgende' van de intuitie als
hun kennisbron. Creatief therapeuten omschrijven deze bijvoorbeeld als een
'spontaan gevoelsmatig meebewegen' met patienten en hun problematiek, wat hen
een direct weten verschaft over hetgeen zij voor hun genezing behoeven. Een
dergelijke gevoelsmatige verhouding tot het kenobject kan resulteren in een
vijandige houding tegenover reflectie en verstand. Hier tegenover Staat de ratio-
nalistische overwaardering van onze redelijke Vermögens en een miskenning of
ontkenning van de waarde van empathie, intuitie en gevoel vanuit een traditionele
(positivistische) wetenschapsopvatting. Hoewel tegengesteld komen de rationalis-
tische en de romantische grondhouding dus met elkaar overeen wat betreft de
dichotomisering van verstand versus gevoel. Met de in de vorige paragraaf gety-
peerde (post-)romantische kenwijze, die gebaseerd is op een gevoelsmatige
identificatie met het onderzochte, lijken we een belangrijk aspect op het spoor te
zijn van de typerende kenhouding waarop de creatieve werkvormen gebaseerd zijn.
Niettemin is het de vraag of deze vorm van praktijkkennis met het primaat van een
(post-)romantische kenhouding geheel is doorgrond. Zij lijkt in deze hoedanigheid,
namelijk als de van wetenschappelijke kennisvergaring systematisch uitgesloten
'gevoelsmatig intuitieve kenwijze', ook behept met een vergelijkbare eenzijdigheid
in haar benadering van de werkelijkheid. In deze paragraaf wordt derhalve de
vraag gesteld of er een derde onderzoeksroute mogelijk is die niet van een
dichotomie tussen verstand en gevoel uitgaat. Hoe zou er een kenhouding
ingenomen kunnen worden, die tussen beide extremen door koerst van een ratio-
nalistische verabsolutering van de afstandelijke en beheersende kenwijze waarop
wetenschappelijke kennis berust en een romantische verabsolutering van intuitie en
emotionele identificatie? Mijn vooronderstelling is dat vanuit deze derde 'midden-
positie' zowel de rationalistische grondhouding van emotionele afstand tot het
onderzoeksobject als de romantische tegenhanger van persoonlijke betrokkenheid
bij het gekende /noge///£Ae<ien vaw /wews-z/yn of van /n-de-wereW-.y/aan vertegen-
woordigen. Ze kunnen vanuit dit derde perspectief worden opgevat als twee
fundamenteel verschillende wijzen waarop 'de' werkelijkheid wordt geinterpre-
teerd, resp. als twee extreme en eenzdjdige vormen om zieh als onderzoeker te
verhouden tot het onderzochte.

Zoals rceds aangegeven implieeert de fenomenologisch-hermeneutische ontsluiting
van de gezochte grondslag dat het proces van interpreteren niet alleen als few-
activiteit maar als een existe/if/lf/e wiot/ws wordt opgevat. 'Interpreteren' als 'het
uitleggen van zijn' is een zijnswijze die kenmerkend is voor het menselijke
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bestaan. In analogie met Watzlawicks** axioma is het mef /noge///Ar o/n «/er te
/nter/veteren. De mogelijkheid om 'naakt' of 'volledig' te zijn en aldus samen te
vallen met 'wat is' zonder een 'bemiddelende' of zieh 'tussenvoegende' act van
interpretatie, wordt wel vanuit religieus perspectief als een begerenswaardige maar
uitzonderlijke 'mystieke eenwording' of 'staat van verlichting' voorgesteld. In
mijn onderzoek vat ik haar op als een 'uiterste zijnsmodus' of een Äegre/iz/ng van
de menselijke bestaanswijze. In de door Husserl gegrondveste fenomenologie
wordt de typisch menselijke zijnswijze gearticuleerd aan de hand van de notie
'intentionaliteit', een fundamentele 'bewustzijnsstructuur' van 'een gericht-zijn-
op... . \ In de fenomenologische antropologie verschijnt de mens als een diersoort
die «/er (volledig) samenvalt met zichzelf." De existentiefilosofie geeft met het
begrippenpaar 'für sich sein' of 'etre pour soi' versus 'an sich sein' of 'etre en soi',
eveneens de typisch menselijke zijnswijze weer tegenover een van de existentie
'vervreemde' bestaanswijze."* Op vergelijkbare wijze wordt in dit onderzoek naar
een 'interpreterende zijnsmodus' verwezen, als een 'zijn' waaraan 'interpretatie
van zijn' inherent is. Heidegger"" onderscheidt in zijn 'existentiele fenomeno-
logische analyse' bijvoorbeeld 'Befindlichkeit', 'Verstehen' en 'Sprache' als een
drievoudig fundamentele wijze waarop het 'uitleggen van zijn' plaatsvindt: door
een e/nof/one/e q/ite/w/w/wg o/>, een £>egr//w/«afige en een ta//ge ar/icu/a/;e van
zijn. Zoals bekend kende Heidegger aan de angst als grondstemming een
fundamentele betekenis toe. Het 'beheersingsdenken' van de westerse wetenschap
en de taal van de metafysica zouden hiermee onlosmakelijk verbonden zijn.
Heideggers 'destructie van de metafysica' richtte zieh vooral op het blootleggen
van de kenmerkende wijze waarop wetenschap, technologie en filosofie 'het zijn'
vastleggen en in zekere zin als werkwoordelijk zy/i 'miskennen'. Wetenschappe-
lijkc taal en metafysische categorieen houden 'het zijn' in de greep. Aldus
verschijnen 'de natuur', 'de mens' en 'de wereld' ons niet op 'eigen' wijze maar
'oneigenlijk' via het dominante begrippenkader en in het spoor van technologische
beheersing en manipulatie.

Het fenomenologisch-hermeneutische perspectief maakt het mogelijk om
'interpretatie' als een fundamentele existentiele categorie op te vatten en als een in
de gro/j«/ van het mensz//« geworteld proces te onderzoeken, zodat aspecten van
lichamelijkheid en emotionaliteit naast de cognitie als even zo constitutief worden
onderkend. In deze existentiele zin kan een kritisch humanisme de (post)-
romantische grondslag vertegenwoordigen die aan de intuitieve praktijkkennis een
legitimatie verschaft. De existentiele, 'niet-dichotomiserende' interpretatie van
deze grondslag integreert in de 'romantische' emotioneel-lichamelijke afstemming
op zyn een cognitieve component, namelijk de talige articulatie van empathisch-
intuitieve kennis. Dit is van cruciaal belang voor de onderzoeksvraagstelling. De

98. Vgl. het axioma 'Het is onmogelijk om niet te communiceren', d.w.z. ook 'niet-communiceren' is
communicatie. Watzlawick (e.a.): De pragmanjc/ie ajpecfen van men.re/;/ite commumcaft'e 58.
99. Zoals bijvoorbeeld Plessner, zie Cassirer: /In £«ay on Wan, 11 e. v.
100. Sartre: £$oui«e d'une /neorie oVw emof/onj. en La /ran «renounce de /'ego.
101. Heidegger: Sein um/Zeif.
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beoogde integrale existentiöle benadering van (kennis over) de werkelijkheid biedt
de juiste bodem om een naieve opvatting van humanisering te bekritiseren, zonder
dat daarmee tevens aan de 'eigenheid' van een emotioneel-lichamelijke grond-
houding geweld wordt aangedaan. Een in rationalistische richting eenzijdig ont-
wikkelde kritische kenhouding maakt het weliswaar mogelijk om ideologische
aspecten in de 'creatieve trajecten' te problematiseren, maar daarmee wordt tevens
voorbijgegaan aan hun potentieel humaniserende 'meerwaarde'. De gekozen
termen 'grondhouding' en 'kenhouding' impliceren geenszins een i/ieAV/t/ue/e of
si/i/ecr/eve zijnswijze. Veeleer duidt het begrippencluster 'grondstemming, afstem-
ming op, gehoorgeven aan, vertolking en verbeelding' van z/y/i op een voor-
wetenschappelijke kenwijze in de zin van een preconceptuele afgestemheid op het
gekende, waarin van meet af aan een 'samen-zijn' verdisconteerd is. Ter illustratie
zij venvezen naar lopend onderzoek gericht op het opsporen van creatief-
therapeutische 'fundamentals' op basis van het categoriseren van clementaire
bouwstenen van een 'scheppende lichaamstaal'"^. Aan de hand van de typerende
interactiewijze van kindcren met hun wereld wordt er in voornoemd onderzoek
naar een taal gezocht die (meer) recht doet aan een fundamenteel 'andere'
zijnswijze. De gangbare, op volwassen (en mannelijke) zelfbeleving gestoelde
categorieen en woorden zijn hiervoor niet of slechts gedeeltelijk geschikt. Er
worden (nieuwe) woorden gecreeerd die een zelf- en wereldervaring articuleren
waarin /ie/ emo?/onee/-//c/ia;ne/(/A: meeAewogen worrfen Joor c/e awcfer en door 'de
omgeving' centraal Staat; waarin kenmerkende dichotomieen tussen 'ik en ander',
'subject en object', 'lichaam en ziel', 'ik en wereld' bij gevolg niet, veel minder of
op andere wijze meespelen. Bij feministische filosofen"" Staat het ontwerpen van
een op vrouwelijke ervaring gestoelde werkelijkheidsconceptie hoog op de agenda.
De feministisch-postmoderne kritiek op het traditionele Westerse 'subject-begrip',
dat behalve 'logocentrisch' ook als 'fallocentrisch' is ge(dis)kwalificeerd, ver-
tegenwoordigt een andere onderzoeksroute om een 'niet-rationalistische' kenwijze
te rehabiliteren. -s.

De articulatie van wetenschappelijke kennis is gebaseerd op een extreme discipli-
nering van de afstandelijke en bekritiserende 'rationalistische' grondhouding. Hier
tegenover Staat de '(post-)romantische kenwijze' die een kritische kennisinstantie
ontbeert. De gedisciplineerde wetenschappelijke kenwijze vooronders/e// evenwel
de buitengesloten tegenpool van intuitie, emotionaliteit en lichamclijkheid. Een
'niet-rationalistische' zijns- en kenwijze treffen we bijvoorbeeld aan in natuurlijke
vaardigheden zoals lopen, zingen en danscn, in 'common sense-kennis', in kunst-
uitingen, in praktische kundigheden, in magische praktijken en in religieuze
rituelen. Dergelijke kundigheden en 'non-discursieve kennisvormen' berusten op
een intuitief-gevoelsmatige benadering van de werkelijkheid. In deze als '(post-)
romantisch' gekwalificeerde grondslag van de onderzochte praktijkkennis komt de

101. Rutten-Saris: fla.rij6oatLic/!a<™jraa/.
102. Bijvoorbeeld Braidotti: See/den van de ieegfe. Krouwe/i in a"e /ze<fen</aag.M! /ifojq/ie. Ingaray:
I '̂ ft c/e /a Ji^erefice ;exue//e. Knsteva: La r^vo/ufion </u /angage /xjefique.

60



preconceptuele zijnswijze pregnant naar voren en is daarentegen de rationalistische
kenvvijze buitengesloten. Om de gezochte kritische component in het humanisme te
integreren is het derhalve geboden om beide buitengesloten kennispolen uit hun
extreme hoedanigheid te verlossen en in een middenpositie terug te brengen. Dit
betekent dat de typerende kenwijze in beide benaderingen uit de kankaturale vorm
en als posiüeve kwaliteit in perspectief zal worden gebracht. Hierdoor is het
mogelijk het kritische kenmoment van een rationahstische benadering te koppelen
aan de empathisch-intuitieve kwaliteit van een (post-)romantische kenwijze. Een
kritisch humanisme kent aan de rationele pool van het proces van interpreteren een
uitgebalanceerde plaats toe, zonder dat daarmee aan andere aspecten van het
interpretatieproces tekort wordt gedaan. Het gevaar van een dictatohale coupe door
de rationele pool in het proces van kennisgeneratie is hiermee verijdeld. Wanneer
een eenzijdige rationalistische kennisopvatting het proces van kennisgeneratie
dicteert, manifesteert de getaboeiseerde tegenhanger zieh als een naief humanisme
dat zieh als handlanger van de instrumentele rede laat inpahnen teneinde ook de
domeinen van kunst, zingeving en emotionaliteit te koloniahseren. Hand in hand
met de rehablilitatie van het empathisch-intuitieve verstaan als legitieme kennis-
instantie, wordt de rationahstische kennispool ook uit zijn extreme hoedanigheid
en tot een kritisch moment in het proces van kennisverwerving teruggebracht. Dan
kan deze kennisinstantie zieh als cognitie op een gelijkwaardige plaats mani-
festeren naast empathie en intuitie. Vanuit dit derde perspectief berust kennis aldus
op een middenpositie, een lichamelijk-emotioneel-cognitief z/y/j dat tegelijkertijd
een 'samen-zijn-met-anderen' is.

7.6 De owflferzoe&svraagste///wg va/n//7

In dit onderzoek worden uit diverse disciplines afkomstige 'vaktechnische' termen
gebruikt - zoals 'preconceptuele zijnsmodus', 'authentieke betekenisgeving', 'me-
taforische communicatie en interactie', 'ontologische en epistemologische positie'
- om het onderzoekskader vorm te geven. De (post-)romantische grondslag als een
'niet-rationele' zijns- en kenwijze is in de vorige paragraaf längs fenomenologisch-
hermeneutische weg in de zin van een een 'middenpositie' gekarakteriseerd. De
bemiddelende 'derde grondhouding' is gcintroduceerd om een dichotomisering van
de rationalistische versus de romantische kenwijze te voorkomen. In de ge-
schiedenis van de filosofie zijn diverse aanknopingspunten te vinden om praktijk-
kennis ten opzichte van wetenschappelijke kennis te legitimeren, bijvoorbeeld op
basis van een /vaMscAe of een «sfÄe//.yc/ie rationaliteit'**. Kenmerkend voor de

103. In dit verband wordt venvezen naar Aristoteles' 'phronesis'-begrip, Cassirers concept van de
symbolische vormen', Rüssels term 'knowledge by acquaintance'. Habermas onderscheidt in zijn
77ieor;e cfej A:o»imunifa3/?ven //a/Kfe/nj voortgaand op Kants transcendentale en kritische onderzoek een
f/ieorefjjclie, pratoc/ie en esf/ietocAe vorm van rationaliteit. Zie Kunneman & Keulartz: Äom/om
//afeerroas. En Widdershoven: flancfeten e/i Aaft'ona/i'rei'r. Met betrekking tot het gra</ue/e verschil van
wetenschappelijke kennis en maatschappelijke vooroordelen: van Engeldorp Gastelaars: Lopen over
wofer?
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hier gekozen 'derde onderzoeksroute' is dat het gezochte fundament niet de
opgeroepen irrationele tegenhanger van een 'instrumentele rationaliteit' mag zijn,
maar een integrale 'existentiele' vorm van rationaliteit. De gevraagde grondslag
voor de onderzochte creatieve trajecten heeft aan de hand van deze probleem-
verkenning de contouren van een /r/tocA /w/wan/swie 'voorbij' de dichotomisering
van rationalisme en romantiek verkregen. Tegen de geschetste maatschappelijke en
historische achtergrond zal in deze paragraaf de onderzoeksvraagstelhng worden
geformuleerd. Met een samenvatting en een hoofdstuk-indeling wordt in de
volgende twee subparagrafen het eerste hoofdstuk afgesloten. :

In dit hoofdstuk is de praktijkkennis van beeidend therapeuten en creatieve
organisatietrainers in een maatschappelijke context geplaatst en vanuit filosoüsch
perspectief belicht. De omstreden 'meerwaarde' van de onderzochte kennis-
praktijken is getypeerd aan de hand van het overeenkomstige wereldbeeld resp. de
'zijnsverhouding' die aan de vorming van intuitieve praktijkkennis ten grondslag
ligt. Hoewel een '(post-)romantische' benadering van de werkelijkheid een
belangrijk aspect van dit type kennis aan het licht heeft gebracht, kan deze
'oorsprong', door haar dialectische gebondenheid aan het rationalisme, aan de
gevraagde 'eigenheid' van de empathisch-intuitieve kennisvorm niet volledig recht
doen. Het 'derde perspectief vooriy rationalisme en romantiek integreert een
kritisch moment in de empathisch-intuitieve benadering van de werkelijkheid. De
onderzoeksvraagstelung krijgt tegen deze achtergrond relief door het begrip van ae
/nefq/&or aan de gevraagde 'eigenheid' van de intuitieve kennisvorm te koppelen.
Aan de hand van dit begrip kunnen de onderzochte kennispraküjken als een vorm
van /we/q/ömene praküjkkennis zodanig worden getypeerd dat ze niet bij voorbaat
in een ideologisch (rationalistisch, humanistisch, 'new age') kader worden
geplaatst. De creatieve werkvormen vertegenwoordigen in die zin een 'metafo-
risch' kader resp. een 'analoog' domein van creatieve vaardigheden waarnaar pro-
fessionele capaciteiten en praktijkkennis als 'levende metaforen' worden ver-
plaatst. De toepassing van creatieve middelen in communicatie- en veranderings-
processen verwijst derhalve naar een 'metaforische kennisvorm', die berust op een
kenwijze welke zieh 'tussen' een rationalistisch en een romantisch interpretatie-
kader ten aanzien van de werkelijkheid in bevindt. Hiermee krijgt de notie

eveneens een centrale plaats in dit onderzoek.

De centrale onderzoeksvraag luidt aldus:

o/w orti/er^c/je/t/ te /na&en /wssen verjcA/V/enc/e /nan/eren waaro/? creafreve
m/t/oWen en /ne/q/bren wor^/e« geZ>rw/'Jfcf en geln/erpre/eera* /"/? ne/ Araber va«
crea//eve f/rm>/»e en ;>7 crea/zeve /rq/ectera ;« coac/j/wg, fra/rtmg ew
/ene/nefe Je /oe/Ja5j/«g van crea//eve m;a'«/e/en o/? waart/e /e 5c//a//en
/w/*We/ von een 'Jerde weg' /i/^sen een ro/nan//5cn opgeva/ naie/ nM
en een ra//ona/;5?wcne Jegraaer/ng van a*e me/a/öor res/», een o/?por/wn/stocn

me/q/ören en crearteve wi/a'ae/en
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vow een ye«o/neno/og/5c/j-/ierwie/jeu?/\ycAe jnter/?re/a//e vow ate
w/yre woaro/? t/e Z>e/re#eHfle prq/fe^/ona/j creafteve m/daWe/i 0/5 /ne/q/brew in
A«n /vo/erc/owe/e Aawoe/e« /w/egreren ew

Om aan deze vraagstelling zoveel mogelijk recht te doen zal een onderzoekstraject
worden gevolgd, waarbij het interpretatiekader aan de ene kant is gebaseerd op
literatuuranalyse, aan de andere kant in dialoog met de praktijk is opgebouwd. Als
belangnjkc voorwaarde geldt derhalve dat het te ontwerpen kader in samenspraak
met de betreffende professionals tot stand komt. De gekozen fenomenologisch-
hermeneutische benadering maakt het aldus mogelijk om het interpretatiekader op
de 'non-discursieve kennispraktijken' af te stemmen. Even belangrijk is het echter
om een zekere kritische afstand tot de onderzochte praktijk te bewaren. Dit wordt
bewerkstelligd door het praktische discours te plaatsen in een filosofisch
perspectief waarin 'de metafoor' als trefwoord voor de eigenheid van de gevraagde
kenwijze ons de 'derde onderzoeksroute' kan wijzen. Langs deze weg zal er een
zodanige ver(ant)woording van intuitieve praktijkkennis worden gegeven, dat er
niet 'voorbarig' gebruik wordt gemaakt van gevestigde ideologieen, waardoor aan
de eigenheid van deze kennisvorm tekort wordt gedaan. In het bijzonder zullen
buitengesloten elementen van een 'naief-humanistische' en een ecnzijdig rationa-
listische benadering vanuit de 'middenpositie' worden gerehabiliteerd. De hier-
langs ingeslagen onderzoeksrichting koerst aan op een kritisch humanisme als
fundament voor intuitieve praktijkkennis, waardoor kan worden voorkomen dat
'creatieve trajecten' in de greep van de instrumentele rede geraken.

7.6.7

In dit eerste hoofdstuk is een probleemverkenning gegeven van het onderzoeksveld
met betrekking tot de recentelijk toegenomen belangstelling voor creativiteit in
communicatie- en veranderingsprocessen in het kader van therapie en organisatie-
ontwikkeling. De geschetste problematiek vertoont tekenen die wijzen op een
'duivelspact' tussen een naief humanisme en een lucratief opportunisme, zowel als
op een daadwerkelijke humaniserende ontwikkeling met historische waarde. Om
deze ambiguiteit te belichten is de beschreven creatieve trend in een breder
historisch-filosofisch perspectief geplaatst: het verlichtingsideaal van rationalise-
ring en een romantische tegenbeweging van humanisering. De aldus in beeld
gebrachte maatschappelijke context van de onderzochte creatieve trajecten is
gemarkeerd vanuit een ideologie-kritische vraag: vertegenwoordigen de (non)
verbale communicatiemiddelen in therapie en organisaties, die in eerste instantie
als 'humaniserende Instrumenten' ten tonele verschijnen, in laatste instantie een
subtiele voortzetting van het rationahseringsproces?

Om de vraagstelling niet in een legitimeringsstrijd tussen (post-)modernistische en
(post-)humanistische ideologieen uit te laten monden, is de onderzoeksroute
omgebogen. Rationalistische en humanistische waarden en idealen zijn opgevat als
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deeluitmakend van een dienovereenkomstig wereldbeeld, waarin de vorming van
kennis over 'de' werkelijkheid geworteld is. Terwijl de worteis van wetenschap-
pelijke kennis in het verlichtingsdenken gevonden kunnen worden, is de oorsprong
van de onderzochte intuitieve praktijkkennis minder duidelijk. In eerste instantie
lijkt zij, als een empathisch-intuitieve kenwijze, de dialectisch opgroepen tegen-
hanger te zijn van een rationalistische benadering van (kennis over) de werkelijk-
heid. In dat verband is zij getypeerd als voortkomend uit een 'romantische
grondhouding'. Deze typering bleek echter niet geheel recht te doen aan de
gevraagde 'grondslag' van creatieve werkvormen omdat zij hand in hand gaat met
een naieve opvatting van humanisering die een gemakkelijke prooi voor de
instrumentele rede vormt. Als 'romantische kennisvorm' behelst zij bovendien ook
een (tegengestelde) eenzijdigheid in haar verafoo/Mter/wg van een gevoelsmatig-
intuitieve kennisinstantie en /na/guia/üeri/ig van haar 'tegenhanger', het verstand.

Om uit de hierdoor opgeroepen dichotomisering van 'rationele' versus 'irrationele'
kennisvormen te geraken, is de gegeven typering geduid vanuit een fenomeno-
logisch-hermeneutische invalshoek. Hierbij is er een beroep is gedaan op noties,
zoals 'afgestemdheid op zijn', 'grondstemming' en 'grondhouding'. Deze duiding
mondde uit in de vraag naar de mogelijkheid van 'een derde weg' hissen
rationalisme en romantiek om de gevraagde 'eigenheid' van creatieve werkvormen
op een Ar/Y/acA humanisme te kunnen grondvesten. Aldus is er in tweede instantie
een 'grondhouding' gezocht voorbij de rationalistische verabsolutering van het
verstand en het empirisch waameembare en de romantische verabsolutering van
gevoel en intuitie. Wanneer er längs die 'derde weg' een kritisch moment kan
worden toegevoegd aan het empathische verstaan van intuitieve praktijkkennis,
betekent dit dat de onderzochte creatieve trajecten in potentie een daadwerkelijke
humanisering van mens en maatschappij vertegenwoordigen.

7.(5.2

De in dit hoofdstuk aangesneden problematiek zal längs de aangegeven onder-
zoeksroute in zes hoofdstukken worden verdeeld.

In de eerste plaats wordt er een beeld geschetst van de creatief therapeutische
werkwijze, in het bijzonder van de beeidende methodiek, die gebruikt wordt om
veranderingsprocessen in dienten te bewerkstelligen. Hieraan wordt het tweede
hoofdstuk gewijd door middel van een analyse van creatief therapeutische
literatuur. Deze analyse resulteert in een typering van drie verschillende therapeu-
tische veranderingsmodellen, die aan resp. de antropologische, de psycho-
therapeutische en de kunstgeorifinteerde benadering van creatieve therapie ten
grondslag liggen. Gelet op de hierboven geformuleerde onderzoeksvraagstelling
zal de analyse worden toegespitst tot de vraag welk therapeutische veranderings-
model met betrekking tot de 'eigen-aardig-heid' van het creatieve medium het
meest adequaat geacht kan worden.
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In de tweede plaats wordt er een analyse gegeven van de recente belangstelling
voor de factor 'creativiteit ' in organisaties. Dit wordt in hoofdstuk drie onder-
nomen aan de hand van een literatuurstudie met betrekking tot de populariteit van
metaforen en creativiteit in het organisatie-discours. Er blijkt met betrekking tot de
onderzoeksvraag een onderscheid in drie genres te moeten worden gemaakt Er
verschijnen vanuit wetenschapsfilosofische, bedrijfskundige en vanuit een toege-
paste managementoptiek publicaties over de betekenis van metaforen en creativi-
teit voor organisaties. De literatuuranalyse krijgt haar beslag door de toepassing
van metaforen en creatieve middelen in het kader van organisatie-onderzoek en
veranderingstrajecten vanuit de in het eerste hoofdstuk ontwikkelde kritische
vraagstelling te interpreteren. Hierdoor is het mogelijk te beoordelen of de crea-
tieve trend een eenzijdige instrumentele optiek verraadt. De formulering van een
'dialogisch beginsel ' geeft de richting aan waarin een instrumentele eenzijdigheid
kan worden tegengegaan, zonder in het andere extreem te schieten van een
'romantische' verabsolutering van naief-humanistische benaderingen van organi-
satieprocessen.

Daama volgt in het vierde hoofdstuk een filosofische reconstructie van de
gevraagde derde grondhouding ' tussen ' een rationalistische en een romantische
benadering van (kennis over) de werkelijkheid. Deze reconstructie krijgt haar
beslag in 'een retorische invalshoek op communicat ie ' welke tot een ' he rme-
neutische middenposi t ie ' uitgewerkt wordt. Met betrekking tot het type
'metaforische communica t ie ' dat in creatieve trajecten plaatsvindt, duidt deze
middenpositie op een 'open en betrokken gesprekshouding' . Als zodanig wordt ze
in relatie gebracht met het in het derde hoofdstuk geformuleerde 'dialogische
beginsel ' . De 'dialogische grondhouding ' van 'openheid en betrokkenheid '
verschaft een fundament voor de gevraagde kritisch humanistische signatuur van
creatieve organisatietrainingen. Vanuit die filosofische grondhouding kunnen er
weliswaar oneindig veel interpretaties van de werkelijkheid gegeven worden, maar
de dialoog wordt in een 'gesi tueerde gesprekscontext ' begrensd door een kritisch-
humanistisch opgevatte notie van 'authenticiteit ' in communicatie-processen.

In het vijfde hoofdstuk wordt de dialogische grondslag in verbinding gebracht met
en verrijkt door een veldstudie over de praktijk van creatieve werkvormen. Het
verslag van deze veldstudie mondt uit in de vraag of de filosofisch gearticuleerde
grondslag in haar huidige vorm niet een te abstracte vertaling van de praktijk hceft
gegeven. Aan de hand van het onderzoeksmateriaal zijn enkele concrete metaforen
in een kritisch-humanistische zin ge(her)formuleerd, in het bijzonder metaforische
Varianten van 'de homo ludens ' , een 'zijnskwaliteiten-metafoor' , 'ontologische
metaforen' voor de creatief therapeutische praktijk en 'organisatieveranderings-
metaforen'. Zijn deze metaforische typeringen verstaanbaar voor de betrokken
professionals of behoeven ze verdere concreusenng met behulp van het prakujk-
discours? ~ .-/ > • : • : • ; : .
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Aan concluderende reflecties over de gevolgde onderzoeksroute - over de (meer)
waarde van een filosofische invalshoek voor de onderzochte praktijk en over de
betekenis van 'de empirische wending' voor de filosofie - wordt tenslotte het zesde
hoofdsruk gewijd.

Geioorte van Dionysos: ui/ </e a7/ van Zeus .springf ny in a"e armen van //ermes.
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Hoofdstuk2:
/« de cre<#/e/-f/iera/?ewf/.sc/ie //tera/wwr

2.7

In het eerste hoofdstuk is de creatief-therapeutische deskundigheid gekarakteri-
seerd als een vorm van in/uft/eve /vaAtf/Me/i/».?. Deze is in eerste instantie
gecontrasteerd met wetenschappelijke kennis en als zodanig in verband gebracht
met een (post)romantische kenwijze. In tweede instantie is deze kenwijze via
fenomenologisch-hermeneutische noties omschreven als een preconceptuele
afgestemdheid op het gekende, dat wil zeggen een z/e«s- en z/y/uw/yze. Dit
hoofdstuk geeft een interpretatie van creatief therapeutische literatuur vanuit de
invalshoek van de metafoor als middel tot betekenisgeving. In dat verband krijgt de
preconceptuele kenwijze een centrale plaats en wordt zij opgevat als een
'metaforische ervaringsmodus'. De analyse van creatief-therapeutische literatuur is
gericht op een typering van drie benaderingen van creatieve therapie. Deze
typering mondt uit in een reconstructie van drie therapeutische veranderings-
modellen op basis van de daarin te traceren inherente ontwikkelingsmetaforen. De
drie creatief therapeutische modellen worden vervolgens vanuit de invalshoek van
metaforische betekenisgeving geinterpreteerd als kader voor veranderings-
processen op basis van de gegenereerde dynamiek tussen verbeelding en ver-
woording.

De creatief therapeutische literatuur kent een grote verscheidenheid aan
invalshoeken, methodieken en schrijfstijlen. Erzijn 'praktijkhandboeken'', waarin
creatief therapeutische opdrachten, technieken en interventies staan beschreven.
Wellicht het grootste deel wordt« gevormd door methodische handboeken, die
vanuit een specifieke of eclectische therapeutische benadcnng geschreven zijn.*
Veelal zijn de creatief-therapeutische methodiekboeken gericht op een bepaalde
behandelsetting of een clientenpopulatie.' Soms ook staat een bijzondere casus of
een specifieke psychische problematiek centraal. Filosofisch getinte, vanuit een
uitgesproken visie geschreven verhandelingen over creatieve therapie zijn uitzon-

1. Budde: Creafteve f/ierap/e in prafcfijfc Op</racnte/i en weribw/zen voor 6ee/<fen<fe creafteve r/ierap/e
Beeleil (e.a.): /n/erocfte/ A>eaneve f/ierapie we/ ourferen.
2. Dalley (e.a.): /mages o//lrf 77iera/?>>. //ew rfeve/opmenfj m fneory a«/ practice. Wadeson: 77l«

3. Junker & van Rijdt: Oearteve 7"nerap/e me/ ourferen. Landgraten: Fa/m/y ,4/7 f>5vcAortera/jy.
c//n/ca/ guide anrf
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derujker* Onderzoefc naar aspecten van creatieve therapie lijken steeds meer te
worden gepubliceerd.* Om deze pluriformiteit in beeld te krijgen zonder met
betrekking tot de literatuuranalyse bij voorbaat een bepaald creatief-therapeutisch
standpunt in te nemen, wordt de beeidende methodiek geinterpreteerd als een vorm
van /«gta/ömc/je 6e/e£ew/.sgev/>jg. De invalshoek van de metafoor maakt het
mogelijk om enerzijds een verbinding te leggen met het niveau van de waar-
neembare, concrete interactie tussen client, therapeut en creatief medium;
anderzijds kan met dit perspectief het (impliciete) theoretische standpunt van de
auteurs worden getypeerd.

In het eerste hoofdstuk is reeds globaal aangegeven welke psychotherapeutische
benaderingen in creatieve therapie worden toegepast. In de literatuur zijn de
verschallende therapeutische referentiekaders te traceren aan de hand van vak-
termen, zoals 'regressie', 'analogie', 'symbolisatie', 'fixatie', 'groei', 'weerstand',
'projectie', enzovoort. De in dit hoofdstuk uitgewerkte interpretatie van deze
benaderingen rieht zieh vooral op de wijze waarop therapeutische veranderingen
als een o/7fw/fcfce/;>jg.s/?roce.y worden beschreven. Wanneer er in dat verband van
'regressie' wordt gesproken, zit hierin een metaforische suggestie dat creatieve
therapie een /erwgwaar/se ieweg/wg in de psychische ontwikkeling genereert. De
tot stand gekomen creatieve werkstukken kunnen bijvoorbeeld worden beschreven
als een 'typisch kinderlijke wijze van expressie'. In andere gevallen, bijvoorbeeld
met de term 'symbolische realisatie'*, lijkt er veeleer een /vogresszeve ontwik-
kelingsdynamiek naar een toekomstig volwassen stadium te worden beoogd.
Welke specifieke metaforische invulling het in gang gezette ontwikkelingsproces
ook krijgt, de creatief-therapeutische interventies zijn gebaseerd op een voor-
onderstelde wewse/yAre, gezowde of norwia/e ontwikkeling. Aan dergelijke voor-
onderstellingen omtrent 'geestelijke gezondheid' en 'psychische ontwikkeling'
wordt de norm voor het therapeutisch handelen ontleend. Deze aannames, normen
en zienswijze vormen samen het therapeutische referentiekader. In overeenstem-
ming hiermee wordt het dubbelzinnige iee/efene/ - /7ierapeu//.scAe proces voorge-
steld als zijnde ana/oog, .TVVW£O//SC/J of ,yy/w/?/o/wart.scA van aard. Wanneer een
therapeut bijvoorbeeld vanuit een psycho-analytisch referentiekader een client in
therapie terwg naar een kinderlijke ontwikkelingsfase verp/Wrf ziet kan z(h)ij dit
proces als 'symptomatisch' voor een 'fixatie' in een 'primitievere' ontwikkelings-
fase duiden, terwijl 'hetzelfde' vanuit een rogeriaanse benadering verschijnt als een
therapeutische vooruitgang naar een 'spontanere' wijze van expressie. De ver-
schillendc creatief-therapeutische benaderingen kenmerken zieh aldus door de
specifieke wijze waarop de veranderingsprocessen worden benoemd en geduid. In

4. Feder & Feder: 77ie £xpre«ive /Ir/j 7"nerap/ej. Levine: PO/MM. 77ie /anguage o/P.rycno/ogy an«/
/ne Speech o/fne Sou/.
5. Van der Drift: Arinaerfeitenmgen en jtmrferget/rag. Toefjmg van </e Or-mdex oi» /njfrumenf voor
Aef mefe/i van nef gearag van fenrferen. Van der Essen-CoX: Onrferzoat naar e^ccfen van muz/eit-
r/icrapie op communicafie fcypan^rt/en mef gevorcferae demenfie.
6. Sechehaye: 7erug naar net nu/punr. SymioZ/jcne rca/uaf/e ail genecjwi/ze voor <fe icn;ro/reen.
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dit onderzoek zullen deze processen worden beschouwd als een wie/a/&r/.yc/ie ^ H O -
OT/efc die het gehele mens-zijn betreft.

Niettegenstaande de interpretatieverschillen lijkt er sprake te zijn van een gemeen-
schappelijke basisaanname: namelijk dat er in creatieve therapie een oors/vortÄe-
/(/fe manier van betekenisgeving plaatsvindt. Het 'oorspronkelijke' karakter houdt
verband met het gegeven dat lichamelijkheid, zintuiglijkheid en emotionaliteit
integraal bij het proces van betekenisgeving betrokken zijn. De 'oorspronkelijk-
heid' in betekenisgeving wordt veelal geassocieerd met spo/7faan Aa/7£fe/e/i,
aM//ien//eJfee express , en i/ifuftie/̂ em/?a//i/£cA vers/aaw. Ze wordt gecontrasteerd
met de 'normale' en 'verbale' communicatiewijze in een alledaagse context, die in
het algemeen conventioneler en rationeler van aard is. De 'meerwaarde' van
creatieve therapie zou met dergelijke verschillen in betekenisgeving samenhangea
De 'oorspronkelijke' zijns- resp. zienswijze wordt verondersteld in een kinderüjke
of primitieve ontwikkelingsfase 'van nature' aanwezig te zijn. In latere fasen van
beschaving of door het volwassen worden zou deze /ia/uuWi/Ae mogelijkheid
worden 'bedekt' door 'rationele egostructuren', 'afweermechanismen' of 'conditio-
neringspatronen'. Deze 'natuurlijke' en 'oorspronkelijke' kenwijze is in het eerste
hoofdstuk getypeerd als een (post)romantische benadehng van de werkelijkheid.

In dit hoofdstuk worden de verschillende perspectieven op ontwikkelingsprocessen
zichtbaar gemaakt aan de hand van de invalshoek van de metafoor. De thera-
peutische beschrijvingen van beeidende processen steunen op een (impliciete)
ontwikkelingsmetafoor. Deze is te reconstrueren door de therapeutische ontwik-
keling te lezen als een vorm van /weta/bmcAe rff/iam/eA; die een beweging in de tijd
genereert: terug in het verleden, in een 'gecondenseerd heden' of vooruit naar de
toekomst. De metaforische dynamiek heeft betrekking op een interne dynamiek in
ons spreken, denken, voelen en handelen, die in de creatief therapeutische dialoog
tussen client, therapeut en creatief medium tot expressie komt. Het betreffende
therapeutische referentiekader krijgt haar beslag in de wijze waarop de metaforisch
gegenereerde dynamiek als 'overstap' van het concrete handelen en de zichtbare
interactie met het creatieve materiaal naar een andere, 'innerlijke' ordening wordt
geinterpreteerd. Vanuit een psycho-analytisch referentiekader bijvoorbeeld krijgt
deze 'overstap' een speciüeke duiding als een 'defensief mechanisme' resp. vanuit
de gedragspsychologie als een 'coping-strategie' om met een onacceptabele reali-
teit in het reine te komen. Daarentegen beschouwt een humanistische benadehng
de 'primitieve' creatief-therapeutische beeiden als een 'authentieke expressie-
vorm'. Dergelijke interpretatieverschillen zijn te traceren aan de hand van
(impliciete) metaforen in de tekst die de schakel vormen tussen een 'letterlijke
ordening' van zichtbare beeiden en zintuiglijk waarneembaar handelen en een
'overdrachtelijke ordening' van 'innerlijke' beeiden en processen. Met betrekking
tot de wijze waarop deze metaforische betekenisoverdracht wordt geinterpreerd
behandelt dit hoofdstuk drie creatief-therapeutische veranderingsmodellen. Niet-
temin is er sprake van een gemeenschappelijke opvatting dat de 'oorpronkelijk-
heid' in het kader van creatieve therapie samenhangt met een kenmerkende
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'expressieve' en 'symbolische' wijze van tekenen resp. betekenisgeving ofwel een
'authentieke' wijze van expressie vanuit een daadwerkelijke verplaatsing naar een
'primitieve' en 'oorspronkelijkere' ervaringsmodus'. Tegen de achtergrond van
deze gedeelde basisaanname wordt creatieve therapie in dit onderzoek beschouwd
als een 'kader voor metaforische betekenisgeving', waarmee een transformatie kan
worden bewerkstelligd in de wijze waarop men de werkelijkheid ervaart resp.
waarop 'de' werkelijkheid voor ons verschijnt.

In de tweede paragraaf wordt er een karakterisering gegeven van drie creatief-
therapeutische benaderingen. In de derde paragraaf zal er dan in het bijzonder
worden ingegaan op de betekenis van het creatieve medium in de verschillende
benaderingen. Langs deze weg worden er drie 'ontwikkelings-metaforen' met
betrekking tot de creatief-therapeutische methodiek geexpliciteerd. De vierde
paragraaf beschrijft hoe in de creatief-therapeutische literatuur aanvankelijk een
/wnaflf/.yc/7e onwikkelingsmetafoor dominant is. Deze metafoor van 'oorspronke-
lijkheid' ijkt therapeutische veranderingen op 'authenticiteit' in betekenisgeving
resp. van 'zijn', hetgeen door middel van een regress/eve ontwikkelingsdynamiek
wordt bewerkstelligd. Onder invloed van reorganisaties in de (geestelijke)
gezondheidszorg doet een msfn/men/e/e or/l/ita/ze steeds meer haar intrede, ook
met betrekking tot creatieve therapie. Hoe dit een accentverschuiving teweegbrengt
in het therapeutische veranderingsmodel naar een progre^/eve ontwikkelings-
metafoor, wordt in de vijfde paragraaf aan de hand van citaten uitgelegd. Daarna
zal er in de zesde paragraaf worden ingegaan op een niet met de stroom van
'verzakelijking' meegaande ontwikkeling binnen creatieve therapie. Deze derde
&M/is/geon2nteerde benadering is niet eenzijdig instrumenteel noch louter
romantisch van aard. De impliciete ontwikkelingsmetafoor in de kunstgeoriön-
teerde richting herbergt een andere optiek op veranderingsprocessen: de thera-
peutische processen worden beschreven in termen van een 'betekenis/rartsgress/e
binnen het medium'. Een vergelijking tussen de drie perspectieven op ont-
wikkeling is in de zevende paragraaf ondernomen onder de noemer van de
metaforische dynamiek in betekenisgeving die in de verschillende benaderingen
van creatieve therapie gegenereerd wordt. De voltrokken analyse mondt uit in een
karakterisering van de drie veranderingsmodellen als een dialectiek tussen een
'letterlijk' en een 'figuurlijk niveau' van interpretatie: een dialectiek tussen
venvoorc/mg en verfeeeW/ng, tussen iee/tWew&ew en denArAeeWew. Een samen-
vatting en conclusie met betrekking tot de onderzoeksvraag welk therapeutische
veranderingsmodel het meeste recht doet aan de plaatsvindende processen van
betekenisgeving sluiten het hoofdstuk af.

2.2 Z)r/e Z>e/7aüfer/wge/7 vaw crarf/eve

In deze paragraaf volgt een beschrijving van drie creatief-therapeutische
benaderingen. Deze worden op basis van een analyse van de creatief-thera-
peutische literatuur getypeerd als een pj^/io/AerapeMrtjc/; annex pragma/wc/i, een
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an/r0po/og/.scn en een Ar««5/geor;^wfeeri/ referentiekader. De verschillen tussen
deze benadenngen zullen worden besproken aan de hand van citaten, terrrunologie,
vooronderstellingen, metaforiek en schnjfstijl.

2.2.7 Z)e a«^ropo/og75c/ie 6enaüfer/«g

De antropologische benadering van creatieve therapie wordt gekenmerkt door een
romantische orientatie op een 'oorspronkelijke wijze van betekenisgeving'. Ken-
merkend voor deze benadering is een beschrijving van creatieve therapie als een
vorm van beeidende expressie en rituele vormgeving vanuit een 'primitieve'
werkelijkheidservaring Ter illustratie volgt hieronder een citaat van een beeidend
therapeute, die zieh bezig houdt met de behandeling van incest-getraumatiseerden.
Zij verwijst naar haar ervaring met rituele en magische praktijken in Ghana om een
'primitieve' omgang met de werkelijkheid te verduidelijken. De volgende punten
van overeenkomst stelt ze vast tussen de creatief therapeutische en de magische
ervaring:

• beide dragen een taboe-karakter
• de ervaringen zijn niet 'geverbaliseerd'
• ze worden buiten het dagelijkse bewustzijn gehouden.

In het volgende citaat worden deze punten van overeenkomst in een ruimere
psycho-sociale context geplaatst:

a/5 Aanrfe//>ig rfoa/, ne/ a/.s die zwar/e mag/e /'n Gnana, /n ne/ Zeiten van
ne/ ego/sme van een inaVv/dtf, van /nacn/57n/56ru/A: en ne/ onaergraven van
5oc/a/e nor/nen .... //e/ /nce5/geie«ren v/na7 vaaA: op een n/ue/e man/er p/aa/5.

Dan beschrijft de therapeute hoe zij volgens deze interpretatie van creatieve
therapie, in dialoog met haar patienten, een 5ym6o//5cn-r/7Me/e werkwijze hanteert:

£en /?a//en/e naA:/ a/ een /yaye /h een 5/uA: Jt/e/, fla/ /?/a/ voor naar op /q/e/ //gf,
/envy/ ze naar ne/ werA: van anderen AryArf. //aar nanaen werA^n a/s vanzey'en
AeeWen onDewi/s/ M/Z, wa/ me/ naar /'n ne/ ver/eOen geAeMra*e. Z)e A:/e/ ;J /e
ftescnowwen a/5 een symftoo/ voor naar //cnaanz, ne/ /nej a/5 een jrymioo/ voor
tfe verAracn/zngen a"oor naar vaaer, opa en Aroer, f.. J Op aeze wyze A»m/ een
AxinaWaar /o/ 5/ana", waarfty ze ae 5/eA»n van a"e onftew/j/e nanae//ng a/5 een
5oor/ versver/ng na/ia7iaa/7. //aar agre55;e Aryg/ ÖKS een ve/7/ge p/eA: en wora7
getragen abor ae vor/n waarvoor ze a*e veran/woora*/ng neem/. *

De antropologische visie op het vak blijkt uit de nadruk die de auteur legt op de
symbolisch-rituele betekenis van de beeidende processen. Zij interpreteert de

7. NvKt: 5ym6o/en m <te creancve »Aera /̂e. Schwitters: /n <fe 6an. £>e ieteJtem'j van jrym6o/en
Jym6o/jic>ie nrue/e Aanc/e/mgen 1» de 6eeWent/e f/ierapie mef mcertove/7evera/e/> 81.
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psychische problematiek en de genezende werking van beeidende therapie aan de
hand van betekenisgevende elementen zoals 'ritueel', 'magie', 'taboe' en 'sym-
bool', die zieh tot een 'primitieve' ervaringswerkelijkheid samenvoegen. In deze
casusbeschrijving zijn deze antropologische elementen niet in een overdrachtehjke
zin opgevat maar als een werkelijk opgeroepen 'magisch-mythische' ordening van
de realiteit. Er zou een 'diepere' ervaringswerkelijkheid in creatieve therapie
worden gegenereerd, waarin zieh psychosociale resp. interculturele wetmatigheden
laten gelden voorA/y de direct zichtbare 'letterlijke ordening' van de realiteit. Deze
wetmatigheden zijn antropologisch verankerd in een 'natuur' van de mens. De
antropologische interpretatie van deze casus baseert de therapeute op haar ervaring
met rituele praktijken en magie in Ghana:

De 5ym/7o//5cA n/ue/e AawrfeZ/wge« en de rfaarmee gepaart gaanefe
/crygen Arae/rt door efeze ervar/wg /e <fe/ew wie/ andere« die n/e/ gelnvo/veerd
z/yn in ne/ yäm//;eyysteem. //e/ /aAoe rond de vroegere ervar//ig word/ o/> die
man/er 5ym6o//5c/i verArofen. D/7 word/ vooro/ moge/i/A: door een andere over-
eenA:oms/ me/ de w///e mag/e, name/i/A: «e/ non-verAa/e aspec/ van de
jrywifto/wcne vormgev/'ng. //e/ /aZ»oe rond /nces/ rwj/ voora/ 0/7 ne/ verfta/e en
n;er/n //g/ de waarde van «e/ werfcy/uA:: ne/ /aioe ver//e*/ /n de non-veroa/e
u/7/ng zi/n /naen/. De r/7we/e nande//nge/i Z>/eden de paZ/en/ de &ans va/ /e
ifer//gen op ongewens/e »Tuatfes en om gevoe/ens ^y/wÄofecn /o/ uZ/dn/AÄr/ng /e
Arengen. 71ege/(/terti/d ervaar/ nzy ;n d/7 proces zy« e;gen Aracn/ en crea//v/'/e//.
D/r /e/d/ er/oe da/ de pa//ön/ z/cn n/e/ /anger w;7ge/everd voe// aan de Aan van
ne/ ver/eden, /naar Aran /eren op e/gen wyze vor/w /e geven aan zy/i /even.

In deze casusbeschrijving is de 'overstap' van het 'letterlijk zichtbare' naar de
'onzichtbare psychosociale ordening' ook schatplichting aan een in het verlich-
tingsdenken gewortelde ontwikkelingsmetafoor. Uit het citaat blijkt dat de
regress/e naar een 'primitieve' expressievorm in het teken Staat van een progres-
5/eve, een zieh van het verleden bevrijdende vormgeving van het leven van de
patiönt.

Een antropologische invalshoek op creatieve therapie wordt soms ook op meer
filosofisch-speculatieve wijze geformuleerd:

77ze crea//ve ar/j, /Aen, can en/er ;'n/o psycno/nerapeM/Zc worA: Aecau^e ar/
an /nneren/ capac/Ty /o nea/ /ne /«vene. Tn/^yäc/ way recognized ;n /radi7;ona/
cw/Zwrej. O«g/na//y, nea/ers were a/50 ar/w/5; /ne nea//ng process was a r/7«a/
even/, and /ne 5na/nan or med/c/ne man /unc//oned as r;7wa/ mas/er, mas/er 0 /
ceremon/es .... // /s on/y ;n /«e modern wor/d-v/ew /na/ /ne nea/er /s conceived
as a de/acned observer worA:/ng w/7n/n a de- symAo/zzed rea///y.*

8. Levine: Poiem. Tte /anguage o/PiycAo/ogy an</ die SpeecA o/r/ie Sou/ 3
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De antropologische benadenng van creatieve therapie is verwant met die van de
ethnopsychiatrie, waarin onderkend wordt dat kennis van culturen en religies
essentieel is voor een adequate diagnostiek en therapie voor patienten uit andere
culturen. De ervaring leert dat zij te kampen hebben met psychische problematiek
die met in overeenstemming blijkt te zijn met traditionele westerse psychiatrische
ziektebeelden.

Zo s/aa/ m/y rfM/ds/yJfc de z/eÄ:/e voor o^ew vaw eenyowgen w/e«^
me/ wy Aa£Äfe/7 o/?geno/«e/j, nada/ Ay war/aa/ was goa/i spreiken, en <Äe z/cA
a/j een Aezetene gedroeg. Zy/i verWar/ng mw /̂ar Ai/ werd acA/ervo/gd door
een /nan aVe Ai/ />// Ae/ s/a/ion was /egengeikomen en *#e a//een Ai/zeZ/'waaraani.
De ÄeAande/ende /wycAia/er scAree/d/7 /oe aan Aa//«c/na//e en Ae/ geaVag van
fife yongen /ega*e A/y u/7 a/s "a*/e yongen w Aez/g z/cAre//" /e on/c/eikifeen". De
patäfn/ Aaa" rege//na//g de voorgescAreven mea*/c;ynen /ngenomen en ongeveer
een wee£ /a/erg/ng A/y z/cA s/?as//scA getragen. f'.J Op nj/yn aeA'/es nam A/y t/e
/a6/e//en n/'e/ meer /'n en ongeveer Avee >veA:en /a/er waren a*e A/yverscA/ynse/en
veraWnen. //// wera" M/7e/na'e/(/* AeAana'e/a'/ne/ e/AnopjrycA/a/r/\ycAe /ecAn/e/ten
aVe een /?os/7z'eve /nv/oea" Aat/aen op z/yn z/e/kte/

De Zwitserse psychiater Jung heeft met behulp van een 'dieptepsychologische'
duidingsmethode toegang gezocht tot een 'archaische' antropologische laag van de
psyche, die de bron van 'primitieve' Symbolen en rituelen zou zijn. De door
patienten vertelde (dag-)dromen analyseerde hij nauwgezet en bracht ze in een
systematisch verband met de in diverse culturen voorkomende Symbolen en
rituelen. Soms liet hij deze droombeelden ook naschilderen. Zijn methode noemde
hij 'actieve imaginatie'. Sommige betekenisvolle droombeelden - zoals het kruis,
de mandala en de zon - bleken ook een bijzondere rol te speien in religieuze
tradities. Deze noemde hij 'archetypen'.

Door eigen onaerzoe/fc AeZ» //k me ervan itz/nnen over/«/gen a"a/ mana'a/a'j /n a//e
//yaen en sfreßen ge/efena", gescA/Va'era', geAee/a'AoMvi'd en geAoMwa" werden,
/ang voorda/ m/yn /;a//ön/en ze Aadden on/defa. /ifc AeA oo/k to/ m/yn vo/doening
gez/en da/ manda/a's gedroomd en ge/eikend werden door pa//^n/en, d/e
AeAande/d werden door /J5ycAo/Aerapet//en d/'e n/'e/ /o/ m/yn /eer//ngen ge-
refeend Bonden worden.'"

Sommige creatief therapeuten hanteren een Jungiaanse methodiek. In het algemeen
geldt dat bepaalde standaard-opdrachten in beeidende therapie 'staan voor'
specifieke, voor de behandeling relevante aspecten van de persoon. Bijvoorbeeld
het schilderen of boetseren van de eigen /?/e/k om de 'emotioneel-sociale ruimte'
van de patient in beeld te brengen; het tekenen van 'de gevoelscirkeF - als het ware
de meest simpele en kale mandalavorm, een beeld over hoe de patient zieh 'van

9. Wooding: Geej«en genezen. uWmo/MycAiafrie ail meuwe ricAttng imnen de ne<fer/an</re anfropo-
fog/e vü.
10. Jung: SymÄoüe* van rfe AYartda/a. BeeWen uif /ieron6ewu5fe 81.
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vow deze /»row. /fe/ werten me/ /Ar-vers/erAxno'e oe/e/i/nge/j nee/? een
ze//tfe /wnc/ie. ffanneer ne/ />e>fM.s/z//>J van aVe i/i/ter/(/te iron s/er/fcer wora7,
Arunnen we s/eeai meer onze e/gen drr/gen/ worsen.'*

Het werken met Symbolen zou voor dit doel zeer geschikt zijn. Met name noemt
deze creatief therapeut de Symbolen van de ;nner///Ae Äron, Je £oom en ne/ ni/is,
welke hij veel in zijn praktijk tegenkomt en gebruikt. Hij karakteriseert zijn
invalshoek als een combinatie van /wycno-.synfne.ye en A^nj/z/nn/ge /nerapie. Beide
benaderingen zijn gebaseerd op een humanistische waarde: de ontplooiing van een
menselijke 'kern'.

Vaak treft men in creatief-therapeutische literatuur een zogenaamde eclectische
benadering aan. Deze blijkt veelal impliciet uit de wijze waarop een casus wordt
beschreven. Dan hanteert de therapeut een therapeutische taal en werkwijze, die
ontleend is aan diverse benaderingen en referentiekaders. Bijvoorbeeld:

me/ Je oVagnose Aorder/ine.y/oorni.y neuen mees/a/ we/nig ze//^
ver^rowwen. Z//' vinoVn ne/ /noe/7i/Ar o/w aan een ftee/d van We;, een scn/Wer/ng
o / /eten/ng /e Aeg/nnen o / wefen nie/ goea* wa/ ze wi//en icn/7Jeren o /
ioe/5eren. ,4/s /nerape«/ re/A: /A: c/i^n/en vooriee/aen aan o/yi/ngeer ze//"a/s
voorfcee/a*. FaaAr werA: /A: a*an sa/wen me/ ae c//en/ 0/7 ne/ze(/ä*e papier o/maAren
we een gezame/i/A: prq/ec/. /n Jeze/äse werAr /Ar vaaAr me/ /egenj/e///ngen zoa/j;
naraV zac/i/, zwar// w/7, vro/i/A/ JomAer, a"ag/ nacn/, /nooi/ /e/i/A: /A: vraag
c/ien/en n«n emo/iej /e verAee/aen in vorm en Â ewr. /Ar proieer a"e cton/ op
a*eze /nanier /e j/i/WM/eren o/n nun neiging in M/7erj/en /e reageren wa/ /weer /e
nuanceren. C//7einae/i/Ar i^ ne/ a"e 6ea"oe//ng aa/ a*e c/i^n/ meer gr/p Ari/g/ op

/n a*eze perioa"e is ne/ con/ac/ /u^en die c/ien/ en /ni/' a/5 /nerapei// nee/
nauw.

Deze 'eclectische benadering' wordt gekenmerkt door:

• Het werken door middel van de therapeutische relatie. De therapeute
verwoordt dit in termen van a/i/ano" en naAi/neia", bijvoorbeeld 'het
herkennen en hanteren van grensoverschrijdend gedrag'.

• Het hanteren van ('/egen-^overoVacn/jproces^en.
• 77jema//5cn werken, waarbij de keuze en vormgeving van therapeutische

thema's in relatie staan tot het leven en de problematiek van de client.
• Het hanteren van de werking van het aangeboden materiaal,- in vakjargon

O*e

16. NvKt: 5ymio/ew 1« </e creadeve r/iera/ue Togt: De mner/yifce fcron. /nfegran'e v«an
rtcrap/e e/i /"jyc/iojynf/ieje 83-84.
17. Vemooij: Samen en loch alleen. Cliänten met een borderlinestoomis in beeidende therapie 77/rf-
jcAri/f voor Creaf/eve 7"Aerap/e 19.
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• Het vormgeven van de therapie door middel van een vooronderstelde
ana/og/e tussen de wijze van beeidend werk(en) en de vormgeving van
het leven door de client ,.

Het laatstgenoemde punt is voor creatieve therapie uiterst essentieel. Het metho-
dische uitgangspunt van een analoog verband tussen de psychische problematiek in
het leven van de client en de wijze van beeidende expressie, blijkt ook uit het
volgende citaat. Het betreft een groepstherapiesessie. De geciteerde creatief thera-
peuten beschrijven de reactie van een cliente tijdens de nabespreking van een
groepswerkstuk:

rege/yifcer/yd w ze /e/eurges/e/d daf ze «/7e/nde/yfc a/s acA/ergrondfc/ewr over
geWeven M. We Aro/Tpe/en d/7 /erwg «aar Aaar rfage///fce /even. vVeem/ ze daar/n
oo& zo nadruÄ:)fce/y£ rw//n/e /n? £n wo/ ge6ej/r/ er a/5 anderen 00A: Awn aa/idee/
ope/sen? Gee/?ze da« de z/cA toege^/gewde rw/Vn/e weer 0/7?'*

Soms wordt er in een casusbeschrijving een bepaalde psycho-therapeutische
techniek of methodiek heel specifiek benoemd en gerelateerd aan het thera-
peutische proces en de behandeldoestelling. Hoewel de methodische uitgangs-
punten en technieken in het algemeen niet specifiek voor creatieve therapie zijn,
worden ze in dat kader wel toegesneden op beeidende processen. Uit het volgende
citaat blijkt de waarde van een creatief therapeutische 'vertaling' van een
gedragstherapeutische techniek in het kader van rouw-verwerking:

£en gedrags/Aera[peM//.scAe /ecAn/e£ /s co/j/ronta//e ("exposure )̂ wie/ Ae/gee/j
vermeden word/. Door con^-on/a/ze Ä:a« ge/e/de///& aan gewen-wmg aan Ae/
ver/nedene op/reden. //oe meer gewenn/ng, Aoe /w/nder ver/wyd/ngigedrag.
Door n/e/ /e ver/nyden ton i/i/egra//e van />ro-6/ema//scAe roMwe/wo//e5
/?/aa/5v/'nden .̂ J A>ea//'eve /Aerap/'e ftee/dend /een/ z/'cA Ay «//s/e& voor Ae/ /o/
j/and irengen van deze con^-on/a//e5 /er rea//ser/ng van de /weede ro«w/aaJfc."

Afhankelijk van het betreffende referentiekader wordt er in de interpretatie van
beeidende processen meer de nadruk gelegd op de kunstwaarde of op de
psychologische waarde. In het eerste hoofdstuk is hiernaar gerefereerd met het
onderscheid 'art as therapy' resp. 'art /n therapy'. De hierna te beschrijven kunst-
georienteerde benadering kan als een vorm van 'art as therapy' worden beschouwd.
Tegenwoordig is er een tendens in Varianten van 'art in therapy' te constateren om
zieh steeds meer op de wetenschap te orienteren. Bijvoorbeeld door in praktijk-
beschrijvingen de effectiviteit van creatieve therapie zoveel mogelijk aan de hand
van specifieke therapeutische technieken en methodieken te benoemen en te
operationaliseren, en aldus empirisch toetsbaar te maken. Dan zou de therapeu-

18. de Bmyn & de Vilder: In de greep van het et en. Beeidende kreatieve groepstherapie voor
vrouwen met eelproblemen Ti/AcAri^ voor Creadeve 7"/ierap;e 12.
19. Vos: Confronteren is beter dan vermijden. Directief- en gedragstherapeutische uitgangspunten bij
gestagneerde rouw 7Yi'</icAn/} voor Creafteve T/ierapie 118.
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tische bijdrage van creatieve therapie met betrekking tot bepaalde aspecten van de
psychiatrisch gediagnostiseerde ziektebeelden in een geoperationaliseerd model
kunnen worden aangegeven. Dit impliceert dat creatief therapeuten zieh naar
dominante referentie-kaders in de (geestelijke) gezondheidszorg gaan voegen. Een
wetenschappelijke legitimatie van creatieve therapie via een medisch, psychiatrisch
of psycho-therapeutisch model lijkt evenwel op gespannen voet te staan met de
ontwikkeling van een 'eigen' iee/dewe/ creatief therapeutisch referentiekader.
Niettemin wordt in creatief therapeutische literatuur het belang van theorievorming
en wetenschappelijk onderzoek steeds meer onderkend. Een aan creatieve therapie
verwante, speciaal op de behandeling van kinderen toegesneden vorm van
spe/f/imip/e heeft zieh op dit vlak ver ontwikkeld. Onder de naam 'beeld-
communicatie' wordt deze, aanvankelijk vanuit de fenomenologisch-antropo-
logische psychiatrie ontwikkelde, vorm van therapie voor kinderen aan de
universiteit van Leiden empirisch en theoretisch onderbouwd.**

2 2.2 2

Er waait in de laatste jaren in de (geestelijke) gezondheidszorg een wind uit een
'zakelijke' hoek. Een 'profit'-doelstelling en rationaliseringsideeen bepalen steeds
meer de organisatie van de zorg. Bezuinigingen om de tekorten en de stijgende
kosten tegen te gaan, reorganisaties in een 'pendelbeweging van centralisatie naar
decentralisatie' om de zorg effectiever en efficienter te maken, en een tendens tot
verzakelijking in het denken over zorg en behandeling. De veronderstelling hierbij
is dat therapie en zorg naar inzicht en believen kunnen worden vorm-gegeven door
middel van orgamsa/omcAe /wam/w/a//es. Bovendien dat de beoogde effectiviteit
en efficientie ook kunnen worden gemeten en dat de meetbaarheid uiteindelijk de
behandeling legitimeert. De eerdere reorganisaties hadden voor creatieve therapie
een organisatorische accentverschuiving teweeggebracht van een aparte, autonome
dienst naar een multi-disciplinair teamverband, waarbij creatief therapeuten steeds
minder zelfstandig opercerden als (mede-)behandelaar en steeds meer een
ondersteunende rol toebedeeld kregen. De nieuwste golf van fusies in de (geeste-
lijke) gezondheidszorg heeft deze organisatie-structuur weer op losse schroeven
gezet, onder geleide van een beleidsverandering naar het zogenaamde 'protocollair
werken'^'. Hiermee streeft men naar standaardisatie van de behandeling per
discipline, toegesneden op ziektebeelden volgens het zogenaamde DSM-IV-
model." In de praktijk betekent dit dat creatief therapeuten him zorgtaken in

20. Hellendoom (e.a.)LßeeWcommumcar/e. £en vorm van fana'erpjycnofnerapie.
21. Hutschemaekers & Neymeijer ßeroe/>en m fceweging. Prq/eMio/ia//jenng en grenzen von een
mu/fi-a7.sc;p/inaire G.G.Z.
22. Door de vereniging voor creatieve therapie en die voor psychomotorische therapie is in samen-
werking met het Trimbosinstituut over dit onderwerp een symposium georganiseerd op vrijdag 3
november met als titel />roo"ucten van ua/Wierapeuten m a"e GGZ. De publicatie vaitwerAr -
producffyperingen van vaitrnera/Teuren voor nef programma jfemmm,gj.sroorm.j.sert is op deze dag
uitgereikL

78



vastgelegde 'behandelprogrammaV dienen in te passen en dat er aan de ge-
standaardiseerde creatieve dienstverlening een prijskaartje wordt gehangen. De
beleidsverandering wordt organisatorisch onderstreept door creatief therapeuten bij
een nieuw te vormen dienst 'vak-therapieön' of de 'adjunctieve dienst' in te delen.
De professionele identiteit van de creatief therapeut is onder invloed van deze
ontwikkelingen verändert van een op 'communicatief handelen' genchte thera-
peutische behandelaar naar een 'producent en verkoper van een creatieve dienst'.
De nieuwe spil in deze op marktdenken gebaseerde organisatie van de zorg is de
zogenaamde 'zorgmanager' die voor patienten 'op maat' behandelpakketten
samenstelt en inkoopt. Om haar dienst te legitimeren moet de creatief therapeut
derhalve zoveel mogelijk klanten werven en haar 'patiäntenload' opvoeren. Z(h)ij
moet productie leveren om voldoende winstgevend te zijn.

De beleidsverandering naar kort durende behandelvormen, naar groepsbe-
handelsettings met steeds minder individuele behandelmogelijkheden en de
voorgestelde protocollaire aanpak impliceert voor creatieve therapie ook een
vafcr/i/>0!Kfe///'£e verandering. Hieraan lijkt de zogenaamde pragmatische benade-
ring tegemoet te komen. In deze benadering Staat niet zozeer het inter-
pretatieproces centraal, maar het zichtbare therapeutische effect van de beeidende
processen. Er wordt niet 'gespeculeerd' over de 'intermediaire ruimte' (de black
box) met onzichtbare innerlijke processen. Creatieve therapie verschijnt door de
bril van wat empirisch waameembaar is als een concrete (be)handelvorm, als een
zintuiglijk waameembaar beeidend proces of product en als een meetbaar psycho-
logisch effect. Vanuit deze invalshoek worden er instrumentele beschrijvingen
gegeven van creatief-therapeutische casussen, technieken, opdrachten en werk-
vormen. Aangezien er geen corresponderende psychodynamische processen
worden benoemd en geinterpreteerd, lijkt er van een soort 'psycho-techniek'
sprake te zijn. Voorbeelden van deze benadering zijn te vinden in handbocken met
een praktische orientatie. Ter illustratie het volgende citaat:

M/Yga/jgs/?M/j/ va/j d/r 6oe& worrf/ gevor/nd door meer dan 700
voor Aee/rfen^ werben. £.J ßeeWende creafteve /Aerap/e is een von« van
/yrycflo-/«era/?;e waarAi/ geirK/fc getfiaafcf word/ von iee/dend werben a/5
m/dae/. f..J
De o/?dracn/en zyn /oeges/Mte/ o/? een 6e/?aa/de dee/nemer en 2i///en daarom
onder//ng var/eren van teenn/eit, f«ema, wer/tdi/wr en co/n/?/ex/7e;/. W/-
zonder/ng n/ero/? vormen de o/>dracnten d/e aangeAoden worden in de
in/roduc/ieperiode van de crea/;eve /nerap/e. f'.. J 7n dee/ 4 van d// Aoeife w een
/ysf o/Tgeno/nen nie/ opdraen/en d/e gesen/^/ zi/n o/n /n een in/rodwe/ieperiode
aan de dee/nemer aan /e A/eden."

Het is waarschijnlijk dat onder invloed van de gaande zijnde verzakelijking van de
(geestelijke) gezondheidszorg de pragmatische benadering in betekenis groeit.

23. Budde: Creaf/eve 7"Aerapie m Pra*f//*. 11, 25.
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De geschetste 'rationalisering van de zorg' past binnen het terreinwinnende
'marktdenken' dat zieh minder op humanistische waarden oriönteert en steeds meer
op 'strategisch handelen' met het oog op efficientie en meetbaarheid. Dit houdt in
dat de creatief therapeut professionele organisatorische capaciteiten bij de ge-
bruikelijke vakinhoudelijke en communicatieve vaardigheden moet ontwikkelen,
zoals 'p.r'- en presentatietechnieken, teneinde de 'meerwaarde' van deze therapie-
vorm te kunnen ver(ant)woorden en verkopen. Tegen deze achtergrond is het de
vraag of creatieve therapie in haar huidige vorm zal blijven bestaan. Zeker is dat er
in deze arbeidssector een stagnatie heeft plaatsgevonden wat betreft 'employment'
en 'employability' van creatief therapeuten. Het gevolg van de gaande zijnde
bezuinigingen en beleidsveranderingen is dat er aan de aanvankelijke groei van
arbeidsplaatsen en werkvelden in de zestiger en zeventiger jaren een einde is
gekomen. Tijd en geld voor meer scholingsmogelijkheden en een carriere-
perspectief is er voor creatief therapeuten door deze ontwikkeling doorgaans niet
bij. Zelfs voor de gebruikelijke werkoverlegvormen en patientenvergaderingen
blijft er steeds minder tijd over door de relatieve toename van patientencontact-
uren. Creatieve therapie - van oorsprong op humanistische en esthetische^
waarden gericht - moet net zoals andere romantische restanten uit de zorg- en wel-
zijnssector nu haar waarde 'doel-rationeel' door middel van meetbaar effect en
winstgevendheid bewijzea

2.2.3 De

Aangezien creatieve therapie veelal door praktizerende kunstenaars is ontwikkeld
neemt de 'kunstgeoriönteerde benadering' eveneens een belangrijke plaats in. De
eerste kunstenaars die als therapeuten werden aangesteld, lieten zieh inspireren
door stromingen in de kunst", vooral het expressionisme en het surrealisme. Naast
de dominante romantische en instrumentele orientaties is er in de vakliteratuur
derhalve nog een derde interpretatie van creatief therapeutische ontwikkelings-
processen te onderscheiden. In kunstgeorienteerde benaderingen van creatieve
therapie worden de communicatie- en veranderingsprocessen zoveel mogelijk
beschreven in artistiek-beeldende termen. Voorstanders van deze benadering re-
flecteren op de z/c/i/ftare beeldend-therapeutische en kunstprocessen teneinde een
'beeldtaal' en op beeidende processen toegesneden referentiekader te ontwikkelen
waarmee het vak onderbouwd kan worden. Deze derde benadering lijkt wat betreft
het vermijden van sterk theoretisch geladen terminologie op 'de pragmatische
benadering'. Overeenkomstig is aldus het aspect dat de therapie wordt beschreven
en uitgelegd aan de hand van het waarneembare beeidende product en de zichtbare

24. Ten aanzien van deze terminologie moet een voorbehoud worden gemaakt: creatief therapeuten
benadrukken dat de beeidende expressie en vormgeving in het kader van creatieve therapie wezenlijk
verschilt van een 'zuiver' artistieke en esthetische wijze van expressie en aldus meer gericht zijn op
therapeutische waarden.
25. Zie bijvoorbeeld Gilroy & Dalley: P/cfurej af an ex/i/6/fion. Smeijsters: //am/ioefc 88 e.v.
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beeidende processen. Ook de therapeutische relaüe, interactie- en persoons-
kenmerken van de client worden zoveel mogelijk beeidend beschreven. Een
belangrijk verschil met 'de pragmatische benadering' is echter dat vanuit deze
'kunstinvalshoek' juist wel het 'innerlijke' proces van betekenisgeving centraal
komt te staan. Wanneer deze wijze van beschrijving wordt uitgebouwd tot een
zelfstandig referentiekader, wordt ze hier tot 'de kunstgeorienteerde benade-ring'
gerekend. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde 'kunstanaloge benade-ring',
van waaruit creatieve therapie wordt beschreven aan de hand van aan de kunst
ontleende concepten, die op de beeidende processen in therapie worden
toegesneden. Ook de op antroposofische grondslag ontwikkelde 'kunstzinnige
therapie' kan tot deze benadering worden gerekend.

Het volgende citaat is afkomstig uit een Studie over creatieve therapie, waarin naast
de kunstinvalshoek nog twee andere perspectieven worden gehanteerd. De auteur
beschrijft een casus in termen van Z>ee/cfertc/e aspecten van het therapeutische
proces en voegt hieraan een /AeorefrscAe onderbouwing toe; daarnaast reflecteert
zij op haar therapeutische handelen in de vorm van een persoonlijke verslag:

/ imwerf/afe/y ^e/f e/wpa/Aj' anrf co/n/aras/o« ybr ^waA; my metapAor o/ //ze
wer way a /?ower/«/ cfe/erm/'/zart/ wi my co«necrto/i to Aer.
q/te« /erf /we to wan/ to protect Aer awrf to prov/se a

e/wo//ona/ a/mo.s/?Aere yör FaraA wA/cA ivou/</ Ae a coM/rter-exper/e/ice or
correcf/'ve exper/ewceyör Aer (̂ ..̂  A/ucA o/wAaf / dW w/7A ForaA in /wrf/v/dua/

way to create a« ortoftc e«v/ronmen/, to estfaW/sA a ^u/e/, oe^/Aeftc
wAere / "

De geciteerde creatief therapeute integreert een psycho-analytische benadering van
de verwerking van een verstoorde ontwikkeling door middcl van een 'correctief
emotionele ervaring' met een humanistische orientaüe op gezonde aspecten van de
cliönte. De 'esthetische oase' uit het citaat is een operationalisering van deze
humanistische gerichtheid, waarin de diente tot esfAetocAe ze(T-expre55/e wordt
uitgenodigd. Hoewel de auteur elders in het boek expliciet verwijst naar ideeen van
Winnicott en Klein, is deze casus niet in uitgesproken psychologische terminologie
beschreven. Veelal hanteert zij concrete, op beeidende processen gerichte waar-
nemingstermen. Waar zij toch naar een psychologische ordening verwijst die het
direct waarneembare overstijgt, duikt de term 'metafoor' op. De auteur bedient
zieh van de metafoor van de Awe/^are A/oe/w om de parallellie tussen de concrete
zintuiglijke gewaarwording en de opgeroepen innerlijke gevoelens en beeiden aan
te geven. Naar deze parallellie wordt in psychotherapeutische zin verwezen in
termen van het fenomeen van (tegen-)overdrachtsprocessen: 'de therapeute voelt
de neiging om het kwetsbare meisje te beschermen'.

26. Levine: 7"enrfmg rte/ire. Sfurf/ei in/Irf TAerapy and Creaf/wiy 90-91.
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Ook een andere Amerikaanse creatief therapeute (art therapist) gebruikt metaforen
om de therapeutische functie van kunst en creativiteit aan te geven. Bijvoorbeeld
de metafoor van het vuur:

«sing /Ae /ne/qpAor q/"y?re /o M/it/erstow«/, in a /Aeore//ca/ sense, /Ac
o/creartv/Yy in/iring M/> /Ae .se//a/7c/ /Ae connec/ion Z>e/ween /Ae

/na/'w/cnawce o / /Ae y?re o / crea/ivi/y awe/ /Ae /na/'n/e«a«ce q/" /Ae a/iveness o/
se//" / vwvtf /o ««cferrfawt/ /Ae way in wA/cA crea//w'(y emerges^om /Ae ear/ies/
experiences o/ /Ae in/kn/ an«/ /Ae wio/Aer anrf is suj/a/ne^ or no/ SKs/ai/iea*
/ArowgAo«/ owr /ives. L/fce a^ire, //nag/no/ion ami crea/iv//y mM5/y?rs/ Z>e
M/7 an<i /Aen ^'

De kunstgeorienteerde invalshoek Staat aan de basis van een zieh ontwikkelende
'beeltaal', een 'eigen' referentiekader, dat vooral geent is op wetmatigheden van de
kunst. Veelal wordt 'fenomenologisch' beschreven wat 'op analoge wijze'
zichtbaar is 'in' de beeidende processen op papier, 'in' het klei of 'in' ander
beeldmateriaal. Hierbij worden de veranderingsprocessen niet zozeer geinter-
preteerd tegen de achtergrond van een progressieve of een regressieve psycho-
logische ontwikkeling. Veeleer wordt de creatief-therapeutische verandering begre-
pen als een /ransgress/eve ofyna/nie/: die in een 'gecondenseerd heden', in de
actualiteit van het beeidend werken, plaatsvindt. Deze betekenistransgressie wordt
beschreven als een, aan het zichtbare beeidende proces parallelle of analoge,
ordening van 'innerlijke kleuren, vormen en dynamiek'. Hieronder volgt als voor-
beeld een casusbeschrijving waarin concepten als 'metafoor' en 'symbool' worden
gebruikt om de betekenisoverdracht te bewerkstelligen van de 'letterlijk waar-
necmbarc ordening' van zichtbare beeidende processen naar een 'onzichtbare
ordening' van innerlijke processen:

Foor i4Ana Aarf Ae/ e/ nog geen Aete/ken/s evena/s Aaar /evening, //e/ zou zi/n
AeteAen/s /?as Arygen t/oor t/e re/a/ie öVe ze er/nee aan zo« gaan. 7bcA « er
ergens we/ een re/a/ie /wssen ^4/ina en Ae/ e/, a"aarvoor /«M/ Ae/ /e goea" O/J Aaar
/even en sp/ege// ze ooA: /a/er in Ae/ proces Aimn a"e /ne/a/oor van Aaar
/evensverAaa/.

Uit de verdere beschrijving van de casus blijkt dat de symbolische betekenis van
het beeidend werk in het licht van een Jungiaanse visie wordt geduid. Het citaat
vertegenwoordigt een mengvorm, waarin de symbolische betekenis van beeiden
enerzijds vanuit (on-)zichtbare beeidende processen wordt begrepen en anderzijds
vanuit een psychotherapeutisch referentiekader.

De 'kunstgeorienteerde benadering' komt het meest pregnant naar voren bij
therapeutcn die de psychologische betekenis van de gemaakte beeiden interpre-

27. Tenc/mg />ie/ire. SWiej m /Irt TTierop^ am/ Creaf/vi»)' 50.
28. Vugt: Het gouden ei. Werken met Symbolen in de behandeling van psychotici en zeer vroeg
ontwikkelingsgestoorde patienten. In: NvKt: Sy/n6o/en m <fe crearieve t/iero^ie. 68-69.
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teren als integraal deeluitmakend van het beeidende proces. Vanuit die invalshoek
is de innerlijke psychische problematiek af te lezen aan het parallel verlopende
creatieve proces, als de wyze waaro/? dienten voAvngevew aan het beeidende werk
en aan nun re/atfe /we/ de therapeut. Het belang van deze benadering met be-
trekking tot de onderzoeksvraag is dat deze diagnostische 'leeskunst' een in de
praktijk ontwikkelde vorm van hermeneutiek lijkt te zijn

2.3 />ze/>ers/?ec//eve« op

Deze paragraaf is gewijd aan de vraag welke betekenis het creatieve medium
toekomt in de drie benaderingen van creatieve therapie. Het kunstmedium fungeert
in alle benaderingen als middel tot betekenisgeving maar krijgt erin een verschil-
lende plaats: als middel naar een 'oorspronkelijke bron van betekenisgeving', als
'instrument om grip op psychische problemen te krijgen', als 'creatieve speel-
ruimte voor verbeelding en verwoording'. Vanuit het kader van cut onderzoek is er
niettegenstaande de verschillen een overeenkomstige basis gereconstrueerd:
namelijk de door de interactie met het medium gegenereerde 'metaforische dyna-
miek', die resp. een regressieve, progressieve of transgressieve beweging in 'het
innerlijk' van dienten bewerkstelligt. Aldus venvijst 'metaforiek' zowel naar een
dynamiek in de 'belevingsorganisatie'^ als naar een 'metaforische dynamiek' in cfe
ftejcAryv/wg van creatief therapeutische processen. Metaforiek duidt derhalve op
betekeniseffecten voorÄy de 'letterlijke' (beschrijving van) creatief therapeutische
processen. De metaforisch opgeroepen 'andere ordening' bestaat zowel uit
innerlijke en uterlijk vormgegeven beeiden als uit psychosociale processen tussen
therapeut en client. Deze 'andere ordening' is hiervoor globaal aangeduid als een
'metaforische ervaringsmodus' op grond waarvan 'de werkelijkheid' op andere
wijze wordt ervaren, resp. in het kader van creatieve therapie verycA(/»f. Hieronder
ga ik in op de verschillende interpretaties die in de drie creaü'ef-therapeutische
benaderingen aan deze dubbelzinnige verandering in werkelijkheidservaring wordt
gegeven.

Dominant in de creatief-therapeutische literatuur is de romawtocAe interpretatie
van de betekenis van het creatieve medium als een middel dat een regressie instelt
naar een 'oorspronkelijker' stadium in de ontwikkeling. Aan de hand van de hier-
voor besproken 'antropologische benadering' van creatieve therapie kunnen we
ons een beeld vormen van een 'primitieve' werkelijkheids-ervaring, die gedragen
wordt door symbolisch-rituele praktijken, metaforisch denken en een mythisch-
magische beleving. Veelal treft men in de creatief therapeutische literatuur publica-
ties aan waarin dit romantische perspectief gecombineerd wordt met een in-
strumentele interpretatie van 'de metaforische ervaringsmodus', namelijk als een
noodzakelijke 'tussenstap' naar een 'hoger' of 'verder' stadium in de ontwikkeling.

29. Hellendoom: Seelcfccimmunicane.
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De instrumentele benadering van creatieve therapie berust op een vooruitgangs-
geloof, op grond waarvan 'primitieve' of 'pathologische' vormen van beeidende
expressie in het teken staan van (herstel van) de ontwikkeüng naar 'volwassen' en
'geciviliseerde' vormen van betekenisgeving. In de kunstgeorienteerde benadering
wordt er een derde interpretatie gegeven aan de creatief-therapeutische verande-
ringsprocessen. Vanuit deze invalshoek worden ontwikkelingsprocessen niet als
een 'civilisatieproces' noch als een 'terugkeer naar een natuurlijke zijnswijze'
geduid, maar als een creatief veranderingsproces dat /» de beeidende processen
zichtbaar en uitdrukkelijk wordt. Deze derde interpretatie is niet zozeer romantisch
of instnunenteel van aard, noch een combinatie van beide. Het creatieve medium
wordt opgevat als 'de plaats' waarin in een gecondenseerde vorm ontwikkelings-
dynamiek plaatsvindt, als een parallel verlopend beeidend en innerlijk vorm-
gevingsproces. De wijze waarop ontwikkelingsprocessen vanuit deze optiek
worden geinterpreteerd kan derhalve het beste gekarakteriseerd worden als een
'analoge', aan de mediumactiviteit gekoppelde 'psychische' £ete/tems/ra/7.sgre.y.He.
Volgens het kunstgeorienteerde interpretatiekader is 'ontwikkeling' derhalve geen
'vooruitgang' noch 'terugkeer' in de tijd maar een vmj/wfeWng in de ontsloten
'psychische ruimte' via de interactie met het medium. De therapeutische
veranderingen zijn te traceren 'in' de beeidende processen: in en door de interactie
met het creatieve medium en met de therapeut. Creatieve therapie is volgens dit
derde model een betekenisgevend kader, waarin door middel van creatieve
vormgeving en kleurenspel, psychosociale processen worden gekatalyseerd en
gekanalyseerd. Deze therapeutisch afgebakende 'tijdspeelruimte' waarin aldus
'metaforische betekenisgeving' plaatsvindt, Staat volgens deze optiek aan de basis
voor de genezing van de client.

De interpretatie van de betekenis van het creatieve medium voor het bereiken van
therapeutische veranderingen kan samenvattend worden getypeerd als 'de ruimte'
waar resp. een regressieve, progressieve of transgressieve ontwikkelingsdynamiek
plaatsvindt. Aldus wordt de client op verschillende wijze via het creatieve medium
'uitgenodigd' om zieh innerlijk en in interactie met het materiaal naar de primitieve
en authentieke oor.sproflg of de wie/q/ömcAe spee/n///w/e van ons spreken, denken,
voelen en handelen te bewegen. Wellicht hangt de keuze tussen deze
therapeutische veranderingsmodellen samen met 'de organisatie-cultuur' van de
betreffende instelling waarin creatieve therapie wordt gegeven. Wanneer deze een
humanistische inslag heeft, kan de creatief therapeut zieh een orientatie op sociale,
morele en esthetische waarden veroorloven. In de mate dat creatief therapeuten hun
handelen moeten verantwoorden aan de hand van stappenplannen, toegepaste
technieken, eenduidig geformuleerde therapie-doelstellingen en bereikte resultaten,
kan men zieh minder een 'waarde-gestuurde' therapeutische werkwijze permit-
teren. Ten gevolge van deze ontwikkeling winnen instrumentele benaderingen en
vooral de pragmatische werkwijze steeds meer terrein. In de pragmatische benade-
ring is de instrumentele orientatie op de spits gedreven. Theoretische onder-
bouwing en filosofische reflectie op het vak vertegenwoordigen geen waarde op
zichzelf meer, maar alleen voor zover ze 'nuttig' zijn of 'functioned' voor de
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praktijk. Bij gevolg verliest creatieve therapie haar 'romantisch' en 'humanistisch'
karakter en wordt ze een gedisciplineerde vorm van dienstverlening. Tegen de
achtergrond van deze ontwikkeling draagt de antropologische benadering een oud
Stempel van de romantische pioniersgeest toen creatieve therapie minder
instrumenteel gericht was en als het ware een 'creatieve vrijplaats' binnen de
psychiatrie vertegenwoordigde. In een gerationaliseerde maatschappij lijkt hiervoor
steeds minder geld en ruimte te zijn. Het is de vraag of de kunstgeoriönteerde
benadering aan gene zijde van een romantische en een instrumentele ohentatie, een
interpretatie van creatief therapeutische Veränderungen kan uitdragen, die aansluit
op resp. tegenwicht biedt aan de verzakelijking van de gezondheidszorg. De
huidige 'organisatorische inkadering' van creatieve therapie stelt immers strenge
eisen aan de wijze waarop het professionele handelen moet worden ver-
(ant)woord, overeenkomstig de dominante instrumentele invalshoek.

Wat kan filosofische reflectie op de grondslag van het creatief-therapeutische
handelen in dit opzicht betekenen? Een filosofische invalshoek maakt inzichtelijk
op welke uitgesproken en verzwegen vooronderstellingen de verschillende
benaderingen berusten. Wat op basis van de pragmatische benadering ogen-
schijnlijk 'ideologieneutraal' als een 'psycho-techniek' wordt benoemd, verschijnt
vanuit de antropologische invalshoek als een 'symbolisch-rituele handeling'.
Creatief-therapeutische interventies worden in het licht van een psycho-thera-
peutische orientatie zoveel mogelijk empirisch benoemd en onderbouwd, terwijl de
kunstgeorienteerde werkwijze het professionele handelen in het kader van
beeidende processen verankert. Door de gekozen invalshoek van de metafoor kan
het /deo/og/scA geAa/te van de verschillende benaderingen worden benadrukt en
onderzocht. Bij gevolg worden de creatief-therapeutische beschrijvingen niet
opgevat als (on-)juiste of (on-)zinnige uitspraken over wat er 'feitelijk' plaatsvindt
in therapie. Ze worden verstaan als een verbale expressie van het ideologisch
gekleurd interpretatiekader van een creatief therapeut. Wanneer beschrijvingen van
creatieve therapie aldus niet 'empirisch' maar filosofisch worden geinterpreteerd,
komt het perspectief op ontwikkelingsprocessen van waaruit de beschrijving is
gegeven, als zodanig op de voorgrond te staan. Voor creatief therapeuten kan dit
betekenen dat ze inzicht verkrijgen in de theorie-geladenheid van hun professionele
handelen. In de Spiegel van de metafoor is het mogelijk de specifieke 'ideologische
kleur' van de verschillende therapeutische referentiekaders te identificeren.

De filosofische onderzoeksinsteek heeft voor creatieve therapie een gemeenschap-
pelijke basisaanname gei'dentificeerd met behulp van de invalshoek van de
metafoor. Vanuit die optiek genereert creatieve therapie een wie/a/frr/scAe ervar/wg
van de werkelijkheid door middel van tonen, beeiden, dans en drama. In dit
onderzoek staat deze transformatie in werkelijkheidsbeleving door middel van
creatieve media centraal. In de metaforische ziens- en zijnswijze zou (nog) geen
sprake zijn van een 'subject-object'-dualisme, maar vindt het proces van be-
tekenisgeving via het creatieve medium tegelijkertijd als beleving en als
zijnsordening plaats. Deze 'dubbele enscenering' van de 'ervaringswerkelijkheid',
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krijgt in de verschilfende creatief therapeutische referentiekaders een andere
interpretatie. Het (verschillend) duiden van de 'metaforische lading' ten gevolge
van de interactie met het creatieve medium gaat gepaard met een (impliciete)
epistemologische en ontologische claim. In het verlengde daarvan wordt het
werkzame koppelingsmechanisme hissen de metaforische ervaringsmodus en de
bewerkstelligte therapeutische veranderingen als een 'psychologisch' resp. een
'functioned', een 'creatief of een 'magisch' verband geduid. Deze verschillende
interpretaties van de dubbelzinnige dynamiek in de 'metaforische' ervarings-
werkelijkheid belicht dit onderzoek aan de hand van de funderende ontwikkelings-
metaforen.

In de volgende drie paragrafen Staat de vraag centraal hoe er in de verschillende
benadenngen van creatieve therapie op basis van een (impliciete) ontwikkelings-
metafoor een epistemologisch-ontologische interpretatie van de therapeutische
werkzaamheid van beeidende processen wordt voltrokken. (Hoe) geven de ge-
hanteerde referentiekaders zieht op een 'oorspronkelijke' of een 'ulrieme'
betekenisgevende ordening, die door beeidende expressie ontsloten wordt? In de
zevende paragraaf van dit hoofdstuk wordt deze 'grondslagen'-problematiek
verbonden met de vraag of de invalshoek van de metafoor uitzicht biedt op een
onderbouwde keuze voor het meest adequate therapeutische veranderingsmodel.

Hoc wordt de oorsprow&e/i/AAe/rf van de 'metaforische werkelijkheidservaring' in
de creatief therapeutische literatuur op verschillende wijze opgevat? Een
romantische interpretatie geeft aan 'oorspronkelijk' de betekenis van 'dichter bij de
oorsprong'. Deze interpretatie keert het ontwikkelingsperspectief in het vooruit-
gangsdenken van een 'natuurstaat' naar een 'geeiviliseerde' Staat van zijn als het
ware om. De 'primitieve' werkelijkheidservaring bevindt zieh 'dichter' bij het
'authentieke' mens-zijn in een natuurlijke Staat. Derhalve is de 'oorspronkelijke'
wijze van betekenisgeving in creatieve therapie niet een 'ideologie-neutrale' be-
naming maar vertegenwoordigt zij een wertse/z/fe zijnsmodus. De romantische
ontwikkelingsmetafoor illustreer ik in de volgende twee subparagrafen aan de hand
van voornamelijk Engelstalige creatief therapeutische literatuur. De angelsak-
sische literatuur is reflectiever van karakter dan de Nederlandstalige, overeen-
komstig de meer voortgeschreden onrwikkeling van creatieve therapie in Engeland
en de V. S. wat betreft haar theoretische onderbouwing.

vaww/7

Opvallend is dat in veel 'antropologisch georienteerde' literatuur de therapeutische
waarde van creatieve processen in haar algemeenheid wordt aangegeven, niet
gespecialiseerd naar een speeifiek medium. Bijvoorbeeld de opvatting dat het
therapeutische gebruik van kunst in therapie dichter bij de 'oorspronkelijke'
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inbedding van kunst in 'de primitieve samenleving' ligt dan bij de hedendaagse
'functie' van kunst. Tegenwoordig is kunst als een 'esthetisch domein' losgemaakt
van het dagelijkse leven en hoegenaamd niet meer functioned voor andere
levensgebieden van de mens. In tegenstelling hiermee zou kunst oorspronkelijk
integraal deel uitmaken van religieuze en therapeutische praktijken:

(!.J ear/y aance wa^ more /Aan mere 5e//-e«/oy/we«/. /l/nong /»nm/7/ve />eo/>/es
/oaV7y, rfa/jce ;'s re/igious, je/y^ex/?re55/'ve, a/i«/co/w/MH/i/ca//ve (!..,) according to
psycAo/ogisZ-an/Aropo/ogis/ ÄicAara" /^ate, yör /n Aea/mg, /Ae /£ung (/Ae

o/ /Ae ATa/aAari Deser/, //.M,) maie no flVj//ncft'o« a/nong /Aeir
e/wo/iona/ awe? s/wri/Ka/ neeo"5'. 7Ae Aea/mg energy corner ^rom /Ae

ana" /Ae a*a«cej a«d 5ong5 Aea/ M/7 /Ae energy to _/orc/7/tote /Ae Aea/mg
/ "

Behalve op antropologische literatuur baseren de auteurs hun visie op een
analogieredenering. Tegen de achtergrond van de romantische onrwikkelings-
metafoor corresponded! de ontwikkelingsfase van hedendaagse 'primitieve vol-
ken' met onze zijnswijze in de prehistoric:

/Ae u^e o / mi/5/c as /Aerapy t/«rmg /?reA/5tor/c //mes are
s/reng/Aenerf Ä_y /Ae /know/eage /Ac/ if is «sea* toaay j&r /Aa/ /?«r̂ >ose 6y
priwii/ive peop/es. /n some parte o/yl/^'ca, /Ae mea";c/>je man s//7/ «ses a mag/c
arwm anrf an Ouombi Aar/> to p/a>< over /Ae stomacA o / a />a/ien/, ana" in /Ae
/nt/ian /riftes o/On/ario, magicians ana" sAamans are a/so music /eacAers. f...̂
/4 gooa" a"ea/ is ATJOWW aAoi// /Ae «se o/mMsic, a"ance ana" ar/ among /Ae 7na"ians
o/Afer/A America, yrom wAicA we may reasonai/y in/fer /Ae wiaVÄpreat/ use o /
swcA /Aerapies among o/Aer />re/i/era/e peop/es. TAe A^ava/o, _/or exa/np/e, in
/Aeir we// ßnown 'c«ring' sings, «se comftina/ions o / song, ^ance anrf
sanapain/ing, in wAicA s/?eci/?c pa//erns are «sea^r speci/?c ///nesses/'

De auteurs schetsen drie hoofdrichtingen in de psychologie - de psycho-analyse, de
gedragstherapie en humanistische benaderingen van psychotherapie - die, conform
een Westerse benadering, een rationalistische, wetenschappelijk gelegitimeerde
grondslag aan creatieve therapie geven. Kenmerkend voor de antropologische
invalshoek op creatieve therapie is evenwel dat wetenschappelijke theorießn voor
de creatief therapeutische processen slechts een 'rationele verklaring achteraf
bieden. De antropologische zienswijze wijst in plaats daarvan op een gemeen-
schappelijke 'primitieve' prera/ione/e beleving van de werkelijkheid, die de grond
legt voor de 'rationele werkelijkheidsbeleving' van de geeiviliseerde, westerse,
volwassen (mannelijke) mens.

30. Feder & Feder: TAeEtprew/ve/lrtt 7"Aerap;cj 2.
31. 7Vie£xprejiive/4rrj TAerap/cj 3.
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In de literatuur zijn ook 'funderingsstrategieen' te vinden die längs een andere
route uitkomen bij een 'prerationele zijnswijze'. In plaats van antropologisch een
authentieke werkelijkheidsbeleving van de 'primitieve mens' te beschrijven, wordt
er filosofisch gereflecteerd op verschillende soorten benaderingen van de
werkelijkheid. Deze verschillen hoeven niet noodzakelijkerwijs op een authentieke
expressievorm te berusten, maar worden in verband gebracht met de verscA/7/ertrfe
contort waarbinnen 'de werkelijkheid' wordt geinterpreteerd bijvoorbeeld een
wetenschappelijke context tegenover een kunstinvalshoek, een religieuze benade-
ring tegenover een 'common sense'-opvatting. Een wetenschappelijke optiek op de
werkelijkheid maakt het dynamische en meerduidige 'zijn' statisch, verklaarbaar
en manipuleerbaar. De gezochte prerationele notie van zijn zou naar een werkelijk-
heidservaring verwijzen, die aan de wetenschappehjke 'vooraf gaat en veeleer in
de kunst gearticuleerd is. Aldus wordt er een prerationele grondslag voor creatieve
therapie op speculatieve wijze gevonden.

Dergelijke reflecties op creatieve therapie vertonen overeenkomst met metafysica-
kritiek, bijvoorbeeld een 'postmoderne' kritiek op het 'westerse project van de
Verlichting'. Er wordt in creatief therapeutische literatuur" echter de suggestie
gewekt dat er een mogelijkheid bestaat om op exc/wj/eve wyze toegang tot 'het
zijn' te verkrijgen. Waar postmodeme auteurs op dit punt een relativisme en
pluralisme huldigen, daar wordt in de creatief therapeutische literatuur onder meer
gewezen op een op overgave, intuitie en verbeelding gebaseerde zijnsmodus welke
superieur aan de rationele, verbale en verklärende benadering van de wetenschap
wordt geacht. Door rruddel van een empathische en authentieke zijnswijze zou het
mogelijk zijn om de werkelijkheid rf/>ec/, buiten conceptuele kaders om, te kennen.
Deze empathische ervaringsmodus is ook in verband gebracht met Nietzsche's
esthetica, vooral de aan de god Dionysos gewijde dynamische opvatting van zijn.
Een 'vloeiende en vurige zijnswijze' wordt tegenover een aan Apollo
toegeschreven statische, in beeiden tot stilstand gebrachte zijnsconceptie geplaatst.
Creatieve therapie zou op een dionysische, op overgave en lichamelijkheid
gebaseerde werkelijkheidsbeleving berusten. Zij staat derhalve op gespannen voet
met een appolinische zijns- en zienswijze, die in de wetenschappelijke en de
technisch-instrumentele omgang met de werkelijkheid tot expressie komt. Hierin is
eveneens de invloed van Heideggers zijnsfilosofie bespeurbaar. In zijn vroege
werk beoogde deze filosoof de metafysische 'beheersing van het zijn' bloot te
leggen om een 'andere' zijnsgeorienteerde verwoording van de werkelijkheid
mogelijk te maken. In een creatief therapeutische Studie is bijvoorbeeld in het
bijzonder naar Heideggers interpretatie van het Griekse 'poiesis'-begrip verwezen.
Vooral in onderscheid met een technische omgang en verwoording van 'zijn' duidt
dit begrip op een typisch menselijke en artistieke zijnswijze:

32. Bijvoorbeeld: 77te fjtpreuive ylrtt 77>erapiej. Levine & Levine: Foundaftonj o/£xprewive 4̂rfj
77iera/>y. Levine: POIMI J. 77ie Language Piyc/iofogy a« / rte SpeecA o/rt« Soui
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77iis /neons a/so /Aa/ po/es/s opens us /Ae po^iA/7/()/ o/Aea/ing. 77»e
wAicA //es in /Ae /i«man cona7/ion ana" wAicA s/ntes eacA one o/z/s /n
o/our^a/e can on/y Ae me/ Ay a surrender to fie/ng wAicA mates /7poss;6/e to
receive a A/essing aafeguafe to our /KU'/I. 77»e /Aerapeurtc power o/ar/ res/s no/
/n /7s e//'m/na//o/i o/suj^ering 6u/ ra/Aer in J7S capacity to Ao/a* us in /Ae /7z/as/s
o//Aa/ su^ering so /Aa/ we can tear /Ae cAaos wi/Aou/ c/ema/ or/7igA/. ^.J
TAere wyoy /n /A/spa/A; ftu/ /7 is, as MetescAe saw, a /rag/cyoy wA/cA arms
ex/s/ence /w /Ae_/ace o/su^ering. 7%e on/y_/ouna'a//on is our capac/Ty to aaVn/7
/Aa/ /Aere /s no ybundafton, to p/qy a/nong /Ae ruins ana"_^n</ /Ae gi/? wA/cA /ies
in wair^o ^

Hieronder volgt een Nederlandstalig voorbeeld van een y?/osq/?scAe en psycAo-
/AerapeuttscAe fundering van creatieve therapie. Er wordt een beroep gedaan op
Gadamers hermeneutiek om de typisch creatief-therapeutische beeld- en begrips-
vorming te omschrijven.

Senso-pa/AiscAe ervaringen a"ie Aun itaaler in rfe 'FersMna/gungs-
geffjeinscAq/?' vinaVn Aerteny'e ge/naik/fce/i/A: en £unye ooA:p/aa/sen. y4//een
Ae/ nie/ gefenaV en vertfeeera" verwerAr/e Aee/? a"e /nacA/ mensen van Aun
/roon /e sto/en en in Ae/ ongewisse van een puur gevoe/siso/e/wen/ /e
voeren. £ r zi/n verscA;7/ena"e reac/ies op zo'n AeWenwiing moge/i/A::
on/Aenning, Aezwering, prq/ec/ie ^..^ //ermeneu/iscAe me/Aorfes zi/n
Aeabe/a" on» /nensen op Aun verAaa/ /e Arengen. Me/ op /ni/n o/ ons
verAaa/, maar op Aun verAaa/ aa/ Aen tennis, zeterAeia* en ver/rouwen
gee/?. Daartoe moe/en verAa/en /evensecA/, nie/ veroergena", nie/
/eugenacA/ig zi/n.^

Deze hermeneutische fundering van de creatief-therapeutische praktijk vertegen-
woordigt een vruchtbare richting waarin het mogelijk zou kunnen worden dat
creatieve therapie zieh van haar eenzijdige 'romantische' gerichtheid op een
oorspronkelijke wijze van betekenisgeving bevrijdt zonder in het andere extreem
van een instrumentele orientatie te vervallen. In het algemeen lijkt de 'prerationele
grondslag' in dit speculatieve type literatuur echter 'romantisch' te worden opgevat
als een 'oorspronkelijke' vorm van betekenisgeving, die op 'natuurlijke' wijze
plaatsvindt vöör de conceptualisering van 'zijn' tot een rationeel bouwwerk. Hier
wordt niet verder ingegaan op de vraag of er in de besproken creatief
therapeutische literatuur voldoende recht wordt gedaan aan de gebruikte
filosofische auteurs en noties. Dit vertegenwoordigt een mogelijke zwakke kant
van dit genre: namelijk dat de gezochte grondslag van 'altematieve benaderingen'
aan de kapstok van grote namen in de filosofie (een metonymische Strategie) wordt
opgehangen.^ Wanneer er in dat bestek te weining ruimte is om daadwerkelijk tot

33. Foundafion* o/"£xprejjive /Im 77ierapy 31.
34. Lubbers: Psycnotfieranie door 6ee/den oegri/wvorm/ng 61, 65.
35. Dit gevaar dreigt bij voorbeeld in Olthof & Vermetten: De men* ait vernaai A^a/rafteve i/rate-
g/ein in pjyc/iof/ierapie voor itmderen en vo/wa«enen.
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de filosofische grond door te dringen kunnen de filosofische uitspraken en
reflecties als het ware van buitenaf op de creatief-therapeutische praktijk worden
geplakt. Wat betreft de zoekrichting komt dit genre overeen met de antro-
pologische benadering. Beide opvattingen over de 'oorspronkelijke' vorm van
betekenisgeving geven een romantische interpretatie aan de grondslag van
creatieve therapie. Deze notie van 'oorspronkelijkheid' suggereert immers het
daadwerkelijke verankerd zijn van creatief therapeutische betekenisgeving in een
fundamentele betekenisgevende ordening in onze 'natuur', voor zover ze door
civilisatie nog ongerept is.

Behalve längs antropologische en filosofische weg is er ook op
wijze onderzocht hoe creatieve therapie in een 'oorspronkelijke zijnsmodus'
berust. Humanistische en psycho-analytische Stromingen in de psychologie
interpreteren een 'preconceptuele zijnsmodus' als een bepaalde /«ycA/scAe
cons/e//a//e of «/ynaffi/eit bijvoorbeeld aan de hand van het concept van 'het on-
bewuste' dat aan de rationele bewustzijnsstructuur ten grondslag zou liggen. De
klassieke freudiaanse interpretatie met de psycho-analytische regressietechniek
draagt een Stempel van het verlichtingsideaal om, overeenkomstig Freuds woord
'was Es war soll Ich werden' de onbewuste irrationele krachten uiteindelijk in de
gTeep van het 'ego' te krijgen met het oog op een rationele omgang met de
werkelijkheid. In de verdere ontwikkeling van de psycho-analyse, bijvoorbeeld
door Freuds leerling Jung, is er een andere interpretatie aan 'prerationele'
ervaringen gegeven. Ze wordt niet negatief ten opzichte van de rationele wijze van
ervaren gedefinieerd, maar als een positief fenomeen uitgelegd. In dat verband
heeft Jung de regressietechniek verder ontwikkeld door 'het vrije associeren' niet
slechts verbaal maar ook in beeldtaal te laten plaatsvinden. Dit resulteerde in de
toepassing van het visualiseren en het naschilderen van de (dag)dromen als een
therapeutische methodiek. In de creatief therapeutische literatuur wordt vaak op
een jungiaanse wijze naar beeiden in het onbewuste en (droom)beelden verwezen.
Vooral archetypische beeiden zouden een dusdanig uitzonderlijke kracht hebben,
dat ze zieh aan rationele controle onttrekken en zieh manifesteren in dromen,
Symbolen, mythen en rituelen. Hier zal verder niet worden ingegaan op de
complexe psychologische en filosofische problematiek van het bestaan van 'het
individuele en collectieve onbewuste'. Ze is slechts als illustratie geschetst van de
derde, psychologische variant waarop creatieve therapie aan de hand van een
romantische ontwikkelingsmetafoor op een 'oorspronkelijke' wijze van betekenis-
geving wordt gefundeerd.

2.4.2 £ew

Deze paragraaf gaat meer in detail in op de wijze waarop in de antropologische
benadering van creatieve therapie een 'oorspronkelijke betekenisgevende
ordening' als grondslag wordt gearticuleerd. Aan de hand van een casus-
beschrijving kan licht geworpen worden op een 'emotionele' en een 'interatieve'
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resp. 'narratieve lading' van beeiden die in creatieve therapie op basis van 'de
metaforische ervaringsmodus' tot stand komen. Centraal staat het begrip 'over-
dracht', waarbij een veibinding wordt gelegd tussen therapeutische en antro-
pologische aspecten van overdrachtsverschijnselen.

Het psycho-analytische begrip 'overdracht' heeft ook in de creatief-therapeutische
literatuur een centrale betekenis gekregen om de genezende werking van de
therapeutische relatie te verklaren. Echter is het verschijnsel van overdracht in de
context van crarf/eve therapie complexer geworden door het bestaan van het
medium als 'derde gesprekspartner' in de dialoog tussen client en therapeut. De
beeiden die in therapie gemaakt worden, vormen mede een 'object' waarop de
overdracht kan worden gericht. De therapie biedt een kader om de geprojecteerde
emotionele lading te uiten, te ervaren en in relatie te brengen met de problematiek
en het leven van de client. Op emotionele en inzichtgevende wijze spreken de
beeiden mee in de creatief therapeutische dialoog. Een auteur^ heeft de soort
overdrachtsprocessen die hierbij meespelen als 'magisch' benoemd. In het
bijzonder verwijst zij naar antropologische literatuur van o.m. Cassirer en Frazer
waarin het fenomeen van 'de zondebok' staat beschreven. De 'projectie' van een
emouonele betekenis op de beeiden die in creatieve therapie tot stand zijn gekomen
is vergelijkbaar, aldus de auteur, met de r/7«e/e overdracA/ van 'zonden' die in een
gemeenschap hebben plaatsgevonden op een 'uitverkoren' dier, de zondebok.
Zoals bekend is uit de antropologische literatuur zou er door deze rituele slachting
een /wagwc/j-re//g;eMzc /raws/örma//e van het kwaad plaatsvinden. Nadat de
zondebok de zonde van de gemeenschap 'letterlijk' op zieh heeft genomen, kan de
gemeenschap zieh van het kwaad bevrijden door het offeren van het dier. In
therapie worden beeiden gemaakt die 'staan voor' een emotionele gebeurtenis uit
het leven van de client. De emotionele lading die de client onder invloed van het
creatief therapeutische proces op de beeiden overbrengt kan een vergelijkbare
'symbolische betekenis' verkrijgen. Dat wil zeggen dat de beeiden 'letterlijk' staan
voor de ervaren pijn of frustratie, voor het leed of het trauma waarvoor de client
hulp heeft gezocht. De 'magische overdracht' is aldus te begrijpen als een
'empowerment' van het beeidende object door middel van een emouonele lading.
De in therapie tot stand gekomen beeiden 'representeren' volgens de auteur niet
alleen een 'emotionele betekenis' maar zijn 'letterlijk' (/ragers va/i e/norto«e/e
ÄracA/ geworden en verkrijgen aldus de betekenis van zondebok, fetisj of talisman:

Low/se, a _yourtg wcwia/i w Aer m/tZ-rwewf/es, £. J Aaa* a rfream wA/cA was so
rea/ /Aa/ sAe awoAre w/7A a c/car a/jo" v/v/a" //wage o /a corpse ;« /Ae room w/7A
Aer. 7Ae «ex/ day sAe was AaMrt/ea* Ay /Aw /mage a/ia" HI an a//em/?/ /o come /o
/erms w/7A //, £. J sAe ma</e a/wc/i/re q/"/7. 5Ae toWme a^ot// /Ae dream awa" /Ae
p/c/wre, Aw/sAe a'/a'no/ /«/7/a//y sAow me /Ae/>/c/nre. //eryear o//Ae /mage was
so grea/ /Aa/ sAe was convmcea* /Aa/ // wow/a" a^fec/ me s/m/7ar/y ('....̂  TA/s

36. Schaverien: 77ie rcape^oar an</ //ie (a/umart: rra/tj/ference in art rterapy in: Dalley (e.a.):
M TT 74-109.
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was wo mere deser//?//o/j o/Aer dream. 77je /mage //.re//" was ex/»r/enced
aspower/w/ a / i ' *

Vanzelfsprekend geldt een dergelijke uitzonderlijke 'magische' betekenis niet voor
elk beeld dat in creatieve therapie is gemaakt. Om in dit opzicht beeiden van elkaar
te onderscheiden introduceert Schaverien, de geciteerde auteur, de term 'diagram-
matisch' naast 'magisch' om beeiden aan te duiden die geen emotionele lading
dragew maar toch op bepaalde wijze 'overdragen'. In tegenstelling tot beeiden met
een 'talisman'-kwaliteit kunnen diagrammatische beeiden emoties van de client
slechts 'representeren'. Een voorbeeld van een diagrammatische 'beeldwaarde' uit
een andere context is het gebruik van de Symbolen © en © in elektronische
communicatie. Hiermee wordt een representatie van emoties van vreugde en
verdriet gegeven, zonder dat in de Symbolen een voelbare emotionele lading is ge-
projecteerd. Terwijl 'talisman'-beelden emoties aldus ie/zc/iamen kunnen 'dia-
grammatische' beeiden een emotionele betekenis weer.sp/ege/ew. Het verschil is
vergelijkbaar met de informatieve mededeling 'ik voel me goed' of 'ik voel me rot'
tegenover een emotionele uitbarsting van lachen of huilen. In het kader van
therapie verkrijgen beeiden aldus een 'emotionele meerwaarde' wanneer patienten
hun emoties overdragen op de ver.sc/j//mwg.sw//ze van beeiden. In dat geval rfe//e/i
deze beeiden emoties pre.se/rt. Schaverien introduceert hiervoor de term 'be-
lichaamd beeld'.

In het verlengde hiervan maakt zij nog een ander relevant onderscheid. De creatief
therapeutische overdracht van een emotionele lading op een beeld verleent aan het
beeld tevens een 'narratieve meerwaarde', waarvoor Schaverien de drama-
therapeutische termen ewac/me/i/ versus ac/mg o«f gebruikt. 'Enactment' wil
zeggen dat er een 'rituele' (constructieve) voltrekking van de geprojecteerde
emotionele betekenis van het beeld tot stand komt, terwijl 'acting out' de
ongerichte (destructieve) expressie van deze emotionele lading beschrijft. De
'narratieve lading' hangt samen met het gegeven dat de therapeutische en
beeidende overdrachtsprocessen in een handelingscontext plaatsvinden. De client
heeft de beeiden gecreeerd in interactie met de therapeut, in dialoog met het eigen
verleden en met het aangereikte beeidende matenaal. Zoals het overdragen van 'de
zonde' op een uitgekozen dier overeenkomstig het 'zondebokprincipe' door een
rituele slachting van het dier wordt gevolgd, zo kan de magische overdracht van
emoties op een beeld in creatieve therapie ook een ritueel vervolg krijgen. Op
analoge wijze kunnen, ter afronding van de therapie, bepaalde beeiden met een
bijzondere betekenis voor de client, ritueel worden vemietigd, bijvoorbeeld
verscheurd of verbrand. Maar ook in een minder uitgesproken vorm dragen
beeiden een 'rituele' of 'scriptwaarde' in zieh. De beeiden 'verteilen' het levens-
verhaal van de client op 'dramatische wijze': door bepaalde aspecten ervan te

37. 77ie icapegoar and fAe ln//sman: rra/w/ere/ice m arr rteraßy 91.
38. Zie ook Gadamers notie van 'present stellen' en Goodman: Language* o/Vlrt. /4n a/7/?roac/7 to a
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benadrukken, andere juist weg te laten of ze emit te lichten, door ze uit him
oorspronkelijke verband te halen en ze nu weer anders te belichten. Het crefiren
van een 'beeld-narratief is een complexe 'retorische Strategie' van het weglaten,
vervormen, relativeren en benadrukken van betekeniselementen. Door de creatief
therapeutische doelstelling wordt er aan de retoriek nog een belangrijk biografisch
element toegevoegd, zodat de betekeniselementen opnieuw in 'het levensscript'
kunnen worden ingevoegd aan de hand van 'de rode draad' van het verhaal van de
client. Deze narratieve 'script' of 'interactieve' waarde (enactment) van creatief
therapeutische beeiden vertegenwoordigt ten opzichte van de tegenhanger van 'het
afreageren' (acting out) in deze antropologische zin een potentieel genezende
werking. Dezelfde handeling, bijvoorbeeld het verscheuren van werkstukken in
therapie, kan aldus een tegengestelde creatief-therapeutische 'handelingswaarde'
hebben. AI naar gelang de context waarin de client deze handeling voltrekt is het
verscheuren een symbolisch ritueel of een uitbarsting van agressie.

De 'emotionele' en 'interactieve' waarden van creatief-therapeutische beeiden
geven aan wat 'authentieke expressie' betekent in een antropologische, cxistentifile
zin. Dat creatieve therapie een handelingscontext voor een magische praktijk van
verbeelding en ritualisering genereert, berust als het ware op een 'oorspronkelijke
wezenskern' van de mens. De genezende werking van creatief therapeutische
processen bestaat aldus uit een integratie van de symboliserende en de rituali-
serende kracht van beeiden. Door middel van dubbelzinnige metaforische en
therapeutische overdrachtsprocessen kan er in createve therapie een 'diepere'
symbolisch-rituele ordening worden ontsloten, op grond waarvan een 'magische
transformatie' van de werkelijkheid plaatsvindt.

2.5 £ew /wsfn«ne«fe/e o/rt/eA: op

In de vorige paragraaf is beschreven hoe creatieve therapie in een antroplogisch
geduide 'metaforische zijnsmodus' van symbolisch-rituele wetmatigheden ver-
ankerd wordt. De daarmee voltrokken 'epistemologisch-ontologische beweging'
verraadt een romantische interpretatie van ontwikkelings-processen die ken-
merkend is voor de pioniersfase van creatieve therapie. Dit romantische perspectief
op ontwikkeling is niet alleen op een antropologische manier maar ook op
filosofische en diepte-psychologische wijze gearticuleerd. Ook is geschetst hoe er
in de loop van de tijd een accentverschuiving naar een instrumentele oriöntatie van
creatieve therapie is ontstaan. In de vakliteratuur wordt in plaats van een
antropologische betekenis steeds meer de functionele waarde van creatief
therapeutische technieken benadrukt. Daarbij is aangegeven hoe deze Veränderung
in optiek samenhangt met de sterker wordende verzakeü'jking van de gezond-
heidszorg. Creatief therapeuten zoeken derhalve aansluiting bij dominante psycho-
therapeutische referentiekaders om als jonge, 'alternatieve' disicpline serieus
genomen te worden. Tegen deze maatschappelijke achtergrond krijgen de verschil-
lende benaderingen van creatieve therapie een gesitueerde historische betekenis. In
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de creatief-therapeutische literatuur kunnen ze echter niet altijd zo scherp van
elkaar worden onderscheiden. Wanneer er een romantische orientatie overheerst
zal er aan de 'primitievere werkelijkheidsbeleving' en het 'metaforische denken'
van clienten een Ai/marc/serenae waarde worden toegekend en niet slechts een
/«wc/zo/ie/e betekenis voor de genezing. Creatief-therapeutische interpretaties van
de rol van de verbeelding kunnen aldus varieren van het primair stellen van een
symbolisch-rituele omgang met de werkelijkheid als zodanig tot een instrumentele
(onder)waardering ervan. Een humanistische visie geeft een positievere duiding
van de rol van de verbeelding in vergelijking met een freudiaanse interpretatie als
'defensief mechanisme' of als 'sublimatie' van overlevingsinstinkten (libido).
Zowel vanuit een romantische als vanuit een instrumentele orientatie wordt de
verwoordmg van creatief thera-peutische processen als secundair ervaren, niet als
waarde in zichzelf. De taal wordt als een (rationaliserend) instrument beschouwd
waarmee men zieh kan verstaan met collega-therapeuten, Psychologen,
verpleegkundigen en psychiaters. In het verlengde van de bestaande professionele
hierarchic tussen de verschillende disciplines in de (geestelijke) gezondheidszorg
verkrijgen dominante psycho-therapeutische referentiekaders bij gevolg een hogere
status dan het zieh moeizaam ontwikkelende 'beeidende' referentiekader. Deze
tendens wordt natuurlijk versterkt wanneer creatief therapeuten de bestaande
hierarchische ordening tussen de professies en de daaruit voortvloeiende onder-
waardering van creatieve therapie overnemen. In de vakliteratuur is deze
ambiguiteit bijvoorbeeld te herkennen als een spanningsverhouding tussen een
humanistische orientatie op 'authentieke betekenisgeving' en een instrumentele
gerichtheid op meetbare doelstellingen, protocollen, onderzoek en evalutaües. Bij
gevolg is het mogelijk dat psycho-analytische termen als 'regressie', 'overdracht',
'orale fase', 'oedipus complex', 'katharsis', 'ego-versterking', 'symptoomformatie'
samen met termen uit latere onwikkelingen van de psycho-analyse, de gedrags-
psychologie en 'humanistische Stromingen' worden gebruikt, zoals 'bewustzijns-
groei', 'individuatieproces', 'gezonde delen van de psyche', 'agressieregulatie',
'het uiten en benoemen van gevoelens', 'het verminderen van fobische klachten',
'het leren omgaan met stress', enzovoort, eventueel gecombineerd met antropo-
logische termen zoals 'magische verbeelding', 'talismanfunctie', 'rituele hande-
ling', 'symbolisering' en poetisch beeidende beschrijvingen van het therapeutische
proces.

Hieronder zal deze pluriformiteit en ambiguiteit in de verwoording van creatieve
therapie in verband worden gebracht met de accentverschuiving van een
romantische naar een instrumentele optiek op ontwikkelingsprocessen. Aan de
hand van citaten wordt dit geillustreerd. Eerst een citaat afkomstig uit een antropo-
logische benadering van creatieve therapie:

rAere ore n/Ma/;'ze(i yör/«5 of g/vmg wA/cA Aave more arcAa/c .sygm/fcawce.
77jere w, yör e*a/wpte, /Ae o^feri/ig o / /Ae //rs/ yh/;Y 0 / fAe Aarvesf, as /Aanfa-
g/vz/jg, and //i order /o ensure /Ae oZ»«n</a/7ce of yü/ure Aarves/s. TA/s g//? Aas
mag/ca/ 5/gni/?ca/ice. TAere w an //»ves/men/ /« />er/ör/M/ng /Ae ac/ o/giv//ig
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w/vop/7/atory. 7%? g(^ is aw appeayemen/ q/7ne /XJH-«^// spiri/s or god!
w/Y/im /Aw /xuitive ac/ is an ocAwow/eä'ge/ng/i/ o / fne i/a/igerous

p w s o/noi g/v/wg. (..,) 77»e pictures mac/e fcy ,4/ex demon^/ra/erf Ao/A
rtese _/o/ras o/giving. f...,)//is i/ii/ia/ mef/ioa" o/t/is/xua/ o/Aw empowered
iwiages way 05 gi/?s. 7VHS was a way of p/easing o//je«. (...) 7/"'a/?ar/ can s/ana"
ybr f/ze wno/e' f...,) >1/ex COM/O*/>e seen to nave Z>een giving par/s o/nimse//away.
My ear/y interven/ion a^tong nim to teep nis pic/wres /oge/ner^br ine a"i/ra/ion
of nis /rea/menf, was ftajea'on a^ee/ing fnaM/ex was a"is/?erjing n/5 /*

Dit citaat is van een 'antropoloog' die 'participerend' een 'primitieve gemeen-
schap' observeert, met dit verschil dat de therapeut op basis van de observaties en
participaties ook intervenier/ met het oog op de therapie-doelstelling. De creatief
therapeute heeft enerzijds empathisch gevoel en begrip voor het 'primitieve'
handelen van de besproken patient Alex, maar anderzijds houdt zij afstand om
waar gewenst het gedrag van de patient aan de orde te stellen en bij te sturen. Dit
element van 'distantie' in de professionele attitude creeert mimte voor een vorm
van instnimentele rationaliteit. In dit voorbeeld past de instrumentele gerichtheid
binnen de overkoepelende romantische oriöntatie op een 'primitieve wijze van
betekenisgeving'. De therapeutische interventie is er derhalve niet op gericht om de
'primitieve ervaringsmodus' op een 'hoger' ontwikkelingsplan te brengen. Dit
blijkt uit het volgende citaat waarmee zij de casus afsluit:

were ia/i5/wan5, in /na/ /ney were emAo^iea' images o/nis inner
wor/a". //e was engagea" in /nem^ro/n ine beginning, as / /ne Awew i/t/u/A've(y
w«a/ ne naa" to a"o. /f was in ine process o/aVsposa/ ina/ signi/;cance o//ne
/a/isman cnangea". From an offering to appease ana"p/ease o/ners, rney /»eca/ne
containers o/nis own power, so fna/ wnen ne /e/? nospiia/ ne too/: /nem w/7n
ni/n ana" was ao/e to va/we /nem.

Volgens de geciteerde therapeute schuilt in de symbolisch-rituele transformatie van
het beeidende werk de genezende kracht van creatieve therapie. De verandering in
betekenis van het beeidende werk voor Alex van 'zoenoffer' naar 'kracht-
container' is, volgens de auteur, de dragende grond voor zijn genezing geweest.

Een dergelijke antropologische interpretatie van creatieve therapie Staat op
gespannen voet met een positivistisch-wetenschappelijke fundering voor 'dezelfde'
creatief-therapeutische processen, die dan in empirisch meetbare en gedrags-
psychologische termen worden gearticuleerd. Vanuit een instrumentele benadering
interpreted! men 'regressie naar een primitievere ervaringswijze' als een nood-
zakelijke 'terugval', een 'tussenstation' in het therapeutische veranderingstraject
naar een 'hoger ontwikkelingsniveau'. Ter illustratie het volgende citaat uit een
andere casus. Het is afkomstig uit de tijd dat creatieve therapie ontstond als
experimented hulpmiddel binnen een psychiatrische setting, zo omstreeks het

38. 77ie icapegoar an«/ rte fa/i5man: /ranj/ference in art f/ieT-afly 105.
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midden van deze eeuw. Hier gaat het om een psycho-analytische behandeling van
de als 'schizofreen' gediagnostiseerde patiente Renee. De symbolisch ervaren
'omgeving' en haar dubbelzinnige tekeningen vormen het aangrijpingspunt voor
het therapeutische veranderingsproces:

/A: OToe^Z mer Äenee to/ Aer /aarsre stad/u/w ren/ggaan, de regrexs/« tor wi Aer
aw//.y»je en Aaar O/J <A'e monier 5>TW6O//JCA toesraan i/i de /noederrscAoor /e
v/ncAren, wanweer ze Aer /tier /neer aa/i&on. ^.J ßi/ de /werfici/we/t Äwa/nen
co/w/>re«e/i en Ae/e Aru/d?/t/Aee a/s symftoo/ voor de v/wcAr in de /woerfer.
Maar er A/ee/ nog ee/t moei/i/'A/iei^ voor de p^ycAiscAe rAerapie: door de
war/ne c/ran/ren werrfe/t Äe/tee'j aawva//e/j van /nisse/i/'/fcAeia" erger en rfe
cfofcfer jcAree/i/5 voor. Maar i/5 is ito«, Aer /egenaee/ van Aer sy/nAoo/ van a"e
/Moea"er/i/A:e warm/e. .̂.̂  73t wees Äenee erop a*ar Ae/ war/ne s/ecAr voor Aaar
was en Ae/ ifcouo'e waar ze zo Aang voor was, yuis/ gw/tsrig. Zoa/s oo/t a"e
eieren, voor Aaar sy/nAoo/ van Aer voea[ye/ van ae /noea'er, ongezona* /fconrfen
zi/n, wanr Aer 6eA^a/w Aaar s/ecAr a/s ze die ar. Zo Aegon ze een /nagiscAe
cau5o//7e/7 re vervangen door een wer/fee/i/^ causa/ireir/

In dit citaat heet het gebruik van beeidende technieken en middelen geen
'creatieve therapie' maar 'symbolische realisatie'. De in therapie tot stand geko-
men tekeningen en ervaringen interpreteert de psychiater vanuit een psycho-
analytisch veranderingsmodel. Hun betekenis wordt aldus in termen van de
ontwikkeling van een autistische, orale en oedipale fase naar een volwassen
stadium geformuleerd. Achter het psycho-analytische ontwikkelingsperspectief
gaat het vooruitgangsdenken schuil. Vanuit dat perspectief wordt de symbolisch-
magische werkelijkheid van de patiente als een sy/n/>too/n van een 'primitief
stadium in de ontwikkeling opgevat. De werkelijkheid zou 'in werkelijkheid'
immers niet 'symbolisch-magisch' geordend zijn, maar 'rationeel-causaal', zo
kunnen we uit de laatste zin van het citaat concluderen.

In het volgende citaat schrijft een creatief therapeute (speltherapeute) over de rol
van rituelen en beeiden voor rouwverwerking bij kinderen. Zij baseert haar be-
schouwing vooral op theoretische noties van Winnicott en Klein:

W»ar p/av is abing is to fee a /nediw/n AorA c«//«ra//y and />sycAofogica//y yor
rAe cAi/d. 7r /nafces rAe bridge Aerween /Ae cAi/d's consciousness and Ais e/no-
riona/ experience, and so /«//7//s rAe ro/es rAar conversarion, inrros/?ecrion,
pAifosopAy and re/igion y?//yor rAe adw/r' ^.J >finnicorr sees rAe ro/e o/rAe
creartve i/w/7M/se 6eing a prereauisire _/br Auman deve/opmenr. TAis starts in a
s/na// way, rAroKgA rAe use o / o6yec/s feerween rAe /worAer and cA/7d. ^4s we
deve/op into ad«/rs, rAe aoi/iry to «se oA/ecrs to co/n/nwnicare wirA rAe wor/d, to

space and Ae/ongings persona/, Aeco/wes rAe iasic mecAanis/n Ay wAicA

39. Sechehaye: Terug naar Aer nu//iunr. Svmfrob'jeAe rea/uafie a/5 geneejHi/7c voor Je
62-63.
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we atte/npf to main/ain degrees o//jea/fA over i//-nea/fn on persona/ environ-
men/a/ ana* cu/ft/ra/ /eve/s. f...,) Tnis poren/ia/ space is an /7/usionary area
ftertveen fne inner wor/a" o//ne ÄaAy andnis acft/a/ rea//Yy.'"'

De verbeelding, creatieve activiteiten, spel en rituelen worden beschouwd als een
'transitionele ruimte'. Deze 'tussenruimte' is uitermate belangrijk als 'overgangs-
fase' in de ontwikkeling, omdat ze een brug slaat bissen de binnenwereld en de
eisen van de realiteit in de volwassenwording van het kind. Verbeelding en beeiden
hebben in de eerste plaats in de vorm van magisch denken en van sprookjes een
kinderlijke hoedanigheid. Maar in de tweede plaats kunnen ze ook een volwassen
stadium bereiken, bijvoorbeeld in culturele uitingen zoals in kunst, filosofie en
religie. Opvallend in de laatste omschrijving van creatieve therapie is de ambiguö
vermenging van een romantische en een instrumentele opvatting over de rol van
verbeelding, Symbolen, rituelen en magie. Vanuit een instrumentele optiek ver-
tegenwoordigen symbolisering en ritualisering van de werkelijkheid een reale want
feitelijk in een bepaald ontwikkelingsstadium voorkomende ken- en zijnswijze.
Echter wordt de 'symbolisch-magische ervaring' niet direct met de realiteit
verbonden. Deze ervaringsmodus die in creatieve therapie gereactiveerd wordt, zou
naar een wereld van verbeelding tussen zinsbegoocheling en werkelijk-heid
verwijzea

In het algemeen zijn creatief-therapeutische casusbeschrijvingen niet exclusief op
een romantische of een instrumentele ontwikkelingsmetafoor gebaseerd, maar is er
een gecombineerd perspectief op ontwikkelingsprocessen 'eclectisch' tot stand
gekomen. Wanneer creatieve therapie vanuit humanistisch perspectief wordt
beschreven zal de realiteitswaarde van de 'symbolisch-magische' ervaringsmodus
van dienten minder categorisch worden ontkend dan in het citaat over de patiönte
Renee. Niettemin overheerst er in psycho-therapeutische en pragmatische benade-
ringen van creatieve therapie een instrumentele oriöntatie. Deze blijkt onder meer
uit de toegenomen belangstelling om beeldend-therapeutische processen weten-
schappelijk te onderzoeken en te toetsen. In extremo mondt een instrumentele
wetenschappelijke optiek uit in een identificering van 'de werkelijkheid' met wat
empirisch-rationeel meetbaar is. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in het geloof in
een 'werkelijke causaliteit' tegenover een illusoire 'magische causaliteit' of in het
uitgangspunt dat de betekenis van creatieve therapie samenvalt met het gemeten
effect in termen van de behaalde 'patienten-load'.

2.6

Volgens de kunstgeorienteerde benadering wordt beeidende expressie niet 'roman-
tisch' als een 'terugkeer' naar een 'authentieke zijnswijze' opgevat en evenmin als
'primitieve uiting' in het licht van het vooruitgangsdenken. Deze derde benadering

40. Dalley: /mage* o/V4rr TAerapiy 68-69.
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gaat niet uit van een traditioneel ontwikkelingsperspectief dat op een
tijdsmetafoor is gebaseerd, zoals de ontwikkelingstrap met traptreden van 'laag'
naar 'hoog', resp. van 'primitief naar geciviliseerd'. De verhouding van de
verbeelding en metaforen ten opzichte van de venvoording en (wetenschappelijke)
concepten lijkt gedemocratiseerd. Welke andere ontwikkelingsmetafoor Staat aan
de basis van dit kunstgecentreerde veranderingsmodel? Doordat het proces van be-
tekenisgeving via het creatieve medium aan de hand van narratieve en dialogische
metaforen, zoals spei en kunst, wordt geinterpreteerd, lijkt zieh in deze derde
benadering een hermeneutisch perspectief" op ontwikkelingsprocessen af te
tekenen. De 'transgressieve' dynamiek in betekenisgeving volgens dit derde
perspectief verschilt radieaal van de instrumentalisering van 'primitieve expressie'
en van het 'romantiseren' van de verborgen 'authentieke kunstenaar' in iedere
mens. In plaats daarvan biedt creatieve therapie een metaforisch ontsloten
'speelruimte', een 'plaats' waarin men kan experimenteren om het leven op 'eigen'
wijze vorm te geven. De 'oorspronkelijke' eigen ervaringswijze verschijnt in deze
derde optiek als een gelijkwaardige zijnswijze ten opzichte van een weten-
schappehjke, een religieuze of een alledaagse zijnsbenadering. Als zodanig
vertegenwoordigt creatieve therapie een interactiekader waarin men als het ware
een eigen definitie beeidend ontwerpt van een voor de genezing bevorderlijke
'authentieke' werkelijkheidservaring.

De kinderlijke beleving kan vanuit dit perspectief als een 'metaforisering' of een
'ritualisering' van 'de' werkelijkheid worden getypeerd zonoer dat daarmee
geimpheeerd wordt dat ze 'prirrutiever' is dan de volwassen werkelijkheids-
beleving. Ze verschillen evenwel wezenlijk van elkaar en in zekere zin komt de
volwassen ervaringswijze uit de kinderlijke voort. Niettemin wordt de kinderlijke
werkelijkheidservaring als een zelfstandige en in zichzelf waardevolle zijnsmodus
opgevat. Het volgende citaat illustreert hoe een creatief therapeute een adequate
taal zoekt om de (andere) zelf- en wereldervaring van de baby, de peuter, enz. te
articuleren.

ßaft_v'̂  zy/i an/A: /»er/g, daarooor vor/nen zy ze(/"ac//e/Ae/ Gewaar-z»y>j van een
ze// ^J Ze oben da/ door u/7/o£Ä2n, vo/Aowden, opAowrfen en

van On/moe/z/jg. f. J //e/ Gewaar-zi/n van een O/7//M//tena'-ze//"/5 een
vo/ moge/yÄnerfen /o/ nef -seneppen van een were/a", is ne/ ui/ei/idle/iy/ce

re^ervo/r vcaaru/7 ze Jfcwnnen p«//en voor a//e scne/jpena'e acftv//e/7en. Z)e
fcrearteve ervar/ng ze// >l//e Area/zeve ac/ivi/e/7 en a*aarmee a/ ne/ vornzgeven
en /eren, Z>eg/n/ in ne/ geftiea" van on//i«')tena'e verÄan^en, /»egzn/ /n ne/-ge/>iea'-
van-ne/-aan-ne/-on/.s/aan-zyn. >l//een a"/7 geA/ea" is />ezig nze/ ne/ /»ezig-zzyn-
/ne/-ne/-verArygen-van-ora'en;ng, ne/ is ne/ Aar/ van seneppen en ^

41. Widdershoven: üVi/eifc i» <fe Wm/efc //e</e/i</aag« fcenactermge/i m </e gezonrf/ic/rfjzo^g 79 e.v.
Psychotherapie als praktische wetenschap 77/Ac/in/? voor ftvcAof/ierapjc (26) 6, 395-404.
42. Rutten-Saris: ßaj/jfcoc/tlicAaami»oa/47.
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De kinderlijke beleving van de werkelijkheid verschilt van de volwassen ervaring
vooral wat betreft het aanbrengen van scheidingen tussen 'ik en jij ' , 'ik en wereld',
'geest en lichaam', enzovoort. De geciteerde creatief therapeute suggereert niet dat
de kinderlijke werkelijkheidsbeleving een 'exclusieve' zijnsmodus vertegen-
woordigt die ons dichterbij het werA:e///ifce 'zijn' brengt. Ze kan worden gekarakteri-
seerd als een /noge/yte werkelijkheidservaring, met een kenmerkende vloeiende en
dynamische hoedanigheid, die in beeiden, verhalen en 'metaforisch denken' tot
expressie komt. In die zdn is ze als 'metaforisch' en 'narratief te typeren en legt ze
de basis voor vergelijkbare ervaringswijzen, bijvoorbeeld een kunstervaring of een
'creatief (therapeutisch) proces. . . . . . . .

Een andere creatief therapeut'" laat va/jMi/* zijn eigen artistieke creaties een
parallel verlopend proces van metaforische verwoording en reflectie ontstaan.
Orga/iiscA en aYa/ogircn ten opzichte van het beeidende proces van 'zichtbaar
maken' vindt er een analoog proces van 'tot inzicht komen' plaats:

Genc/rf fer/" lit KOMM/7 de 6eweg/ng me/ ma/enaa/, Ar/eur e/j de vor/wen rf/e
Äe« /jfc op zoeAr. £«n na/idvo/ A/no/ie HTI// iifc abor de eco/iwe;
j/enna dn//p/ /usse/? /ra/n v/ngers. A s/o/? /« ne/ grensgeiied van

vorm ew yowie/oasAe/a". £w Jfci/A: D/C/J/ o/? de Amd z/e /Jfc Ac/ Äeg/n van
e« ie/j verwowcferd over de dr;//veer va/7
poecfer in ne/ na/re o/?perv/afc (.)

OOG

De auteur beschnjft met kleingedrukte letters het artistieke proces waaruit beeiden
voortkomen. Deze tekst is gedrukt op kleurcopieen van zijn beeidend werk en
vormt als het ware 'een verwoording van de verbeelding'. Het beeidende proces is
aldus 'letterlijk' verbonden met zijn reflectie hierover (in kleingedrukte letters) en
met een poetische interpretatie (het grootgedrukte gedieht). Deze laatste verwoor-
ding vindt plaats van«;/ de verbeelding of in sa/nenspraafc me/ de beeiden. De
poetische vvoorden vertolken zijn ervaringswerkelijkheid tijdens het artistieke
proces. Reflectie en verwoording zijn aldus geworteld in 'diepere' lagen van een
existentiele werkelijkheid. Het 'innerhjke beeidende' proces beschijft hij evocatief
als een "roorf-ziy/i waarin zieh 'spelonken' en 'zompige lagen' bevinden en waarin
'zin' en 'zijn' samenvallen." Uit deze beschrijving blijkt dat het existentiele niveau
van leven en dood tegelijkertijd emotioneel-lichamelijk en reflectief-zingevend

43. Marissing: //«irf en Z/ei Sfurf/e* m z/c/iffcaar maien.
44. Hiervoor gebmikt hij de term 'talking with', die van 'talking aboutr' en van talking to' ondcr-
scheiden wordt: dialogische kwalificaties ontleend aan Shaun McNiff.
45. //uid en Z/ei Srudei in zicnriaar maiten 5-7, 21.
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ervaren wordt. Het rood-zijn bijvoorbeeld is tegelijkertijd 'letteriijk' zichtbaar op
het doek, op de huid, in het bloed en 'metaforisch' ervaarbaar in de diepten der
menselijke ziel. In tegenstelling tot een romantische duiding presen-teert de auteur
de beeiden niet als 'authentieker' dan de verwoordmg van het beeidende proces
van betekenisgeving. Terwijl een instrumentele interpretatie een psychologische
functie van 'de metaforische beeiden' zou benadrukken, wordt er in dit citaat een
interpretatie gegeven, die //i t/;a/oog met van het artistieke proces zelf is ontstaan.
Aan de beschreven kunstervaring geeft de auteur geen waardering in termen van
een ontwikkelingsperspectief, bijvoorbeeld als ware zij een 'primitie-vere'
werkelijkheidsbeleving. Hij maakt het proces van betekenisgeving dat aan de
beeiden ten grondslag ligt zichtbaar en verstaanbaar als een artistiek en existentieel
verhaal, als een meerduidig en ambigue proces.

Op grond van een analyse van de vakliteratuur zijn er drie benaderingen van
creatieve therapie getypeerd aan de hand van het door de therapeut ingenomen
perspectief op ontwikkelingsprocessen. Op basis hiervan verchijnt het beeldend-
therapeutische veranderingstraject als een regressieve, progressieve of trans-
gressieve beweging in de ontwikkeling, overeenkomstig de (impliciete)
romantische, instrumentele of hermeneutische 'ontwikkelingsmetafoor'. Deze
paragraaf voert de interpretatie van de verschillende benaderingen van creatieve
therapie tot een einde door de drie onrwikkelingsmetaforen in verband te brengen
met een wisselwerking tussen een 'letteriijk' en een 'figuurlijk niveau' van
betekenisgeving en een dialectiek tussen beeld en woord resp. tussen verbeelding
en verwoording.

De voltrokken literatuuranalyse heeft zieht gegeven op drie verschillende wijzen
waarop er een grondslag van creatief-therapeutische processen wordt voor-
ondersteld. Dat wil zeggen dat er een 'fundamentele betekenisgevende ordening' in
de 'metaforische dialectiek van verbeelding en verwoording' wordt gepostuleerd,
die zelf aan deze 'metaforiek' zou ontsnappen. In de antropologische benadering
vertegenwoordigen processen van symbolisering en ritualisering dit fundament. De
instrumentele invalshoek steh een psychologisch mechanisme als funderend
principe primair. De psychologie defmieert derhalve het interpretatiekader om de
beeldend-therapeutische processen te vertalen en om aan te geven wat de beeiden
therapeutisch gezien betekenen. Dit interpretatiekader is geminimaliseerd tot een
'functionalistisch' perspectief in de pragmatische benadering: 'dat wat werkt'
vormt de dragende grond voor (de interpretatie) van creatief-therapeutische
processen. Volgens de kunstgeorienteerde benadering vertegen-woordigt de 'zicht-
bare metaforiek in het medium' het organisatieprineipe voor het therapeutische
veranderingsproces. In onderscheid met de andere benaderingen wordt hier geen
fundamentele ordening vcrondersteld, die Zw/te/i deze metaforiek is gesitueerd. De
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interne dialectiek tussen verbeelding en verwoording fungeert zelf als
ions om de beeidende processen en producten te interpreteren.

Zowel in de romantische als in de instrumentele ontwikkelingsmetafoor is de
dialectische wisselwerking tussen verbeelding en verwoording en tussen beeid-
denken en denkbeeiden tot een 'absolute grand' gcreduceerd. Op grond van een
verabsolutering van het 'metaforische' onderscheid tussen de 'letterlijke' ordening
van zichtbare processen en de 'overdrachtelijke' van innerlijke processen kan er
een sprong in de ontwikkeling, voorgesteld als een 'daadwerkelijk' afgelegd
tijdspad naar een 'primitief of een 'volwassen' stadium, worden bewerkstelligd.
Beide metaforen vooronderstellen dus een vorm van voonütgangsdenken resp. een
'romantisch verlangen naar oorspronkelijkheid'. De romantische en de rationalis-
tische interpretatie van onze existentiele historiciteit kunnen samengenomen
worden in een vorm van dialectisch denken over ontwikkeling, waarbij in de eerste
fasen reeds de zaadjes van latere stadia te herkennen zijn en andersom, dat de
oorspronkelijke gestalten in latere vormen worden meegenomen. Ook in antropo-
logische benaderingen van creatieve therapie wordt er een ietterüjke' culturele
betekenis van symbolische rituelen voor 'primitieve' volken, zoals bijvoorbeeld het
zondebokverschijnsel, 'overgedragen' op een psycho-therapeutisch interpretatie-
niveau. Deze duidingswijze resulteert in een Tiguurlijk' verstaan van de creatief
therapeutische werkstukken als 'wat deze beeiden met een zondebokfunctie in het
levensscript van de client te zeggen hebben'. In tegenstelling tot romantische en
instrumentele ontwikkelingsmetaforen relateert de kunstgeoriönteerde interpretatie
de werkzame therapeutische dynamiek aan de z/c/iräare wieta/bneA: in het medium.
Dit derde perspectief op creatief therapeutische processen berust dus niet op een
'dialectische opheffing' van de plaatsvindende processen naar een 'hoger' of
'lager' zijns- en ontwikkelingsniveau. Het therapeutische 'veranderingsproces'
genereert geen 'ontwikkeling' maar een betekenistransgressie 'in' de 'metaforische
tijd-speelruimte' die door de medium-activiteit geopend wordt.

Met het oog op de onderzoeksvraagstelling zal ik aangeven hoe volgens deze derde
kunstgeorienteerde interpretatie van 'ontwikkelingsprocessen' creatieve therapie
op een fundamenteel andere wijze wordt gefundeerd dan volgens beide andere
benaderingen. Antropologischc, psycho-therapeutische en pragmatische richtingen
van creatieve therapie komen ondanks de besproken verschillen overeen wat
betreft een instrumentele optiek op taal, die resulteert in een 'functionele'
verwoording van creatief therapeutische processen. Hoe verhouden de creatief-
therapeutische processen zieh tot 'het zijn' volgens de kunstgeoriänteerde
benadering? De verwoording van het proces hoeft, volgens deze derde optiek, niet
op 'externe' wijze en 'seeundair' plaats te vinden, maar kan analoog aan de
gecreeerde beeiden, geschieden vanuit een 'interne', 'dialogische' of 'organische'
zijnsverhouding. Deze dialogisch-organische verhouding van verwoording en
verbeelding tot 'het zijn' vormt de basis voor een ontwikkelingsdynamiek, die aan
deze metaforiek mAerenf is en 'in' de interactie met de therapeut en het medium
uitdrukkelijk wordt. Deze 'ontwikkelingsmetaforiek' heeft een parallel verloop in
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het innerlijk van de client, in de interactie met de therapeut, in het beeidende
medium en in de taal. De metaforiek in 'het innerlijk' van de client is hetgeen
zichtbaar wordt in de 'tijd-speelruimte' van het medium. Ze wordt aldus niet
gefundeerd in een 'letterlijk' opgevatte ontwikkelingsmetafoor, als een 'tijd-
ruimtelijk uitgestrekte dimensie', bijvoorbeeld een parallelle psychologische,
historische en interculturele ontwikkelingsgang die de mensheid aflegt van
'primitief naar 'geciviliseerd'. De ontwikkelingsdynamiek is in de medium-
activiteit verdicht tot 'dezelfde tijd en plaats'. De 'letterlijk' verschijnende beeiden
en beeidende processen zy/i tevens de onrvouwing van een 'innerlijke ordening'
van gevoels- en gewaarwordingsprocessen. De kunstinvalshoek biedt aldus een
radicaal verschillende interpretatie van de grondslag van creatieve therapie.

Nu kan de literatuuranalyse op de onderzoeksvraag worden betrokken aan de hand
van de geschetste verschillen in interpretatie van de grondslaggevende metaforiek
en dialectiek. Zoals hierboven aangcgeven impliceren de meeste modellen een
'verabsoluterende' opvatting ten aanzien van de wisselwerking tussen de 'zicht-
bare' en de 'onzichtbare' ordening van beeidende processen. Deze verabsolutering
wordt uitdrukkelijk in de vorm van een 'letterlijk' opgevatte ontwikkelings-
metafoor, als een daadwerkelijk in de tijd plaatsvindende ontwikkelingsterug- of
vooruitgang. Essentieel voor het verschil tussen de hermeneutische ontwikkelings-
metafoor en de twee andere funderende metaforen is dus een interne versus een
externe verhouding van de 'zijnsgrond' tot de verwoording en verbeelding van
creatief-therapeutische processen. Deze verhouding wordt vanuit de kunstgecen-
treerde invalshoek organisch en dialogisch gearticuleerd: de beeiden onrvouwen
z/cA i/i Ae/gesprefc van de client met therapeut en beeidend medium. Processen van
verbeelding en verwoording worden, conform deze drie interpretaties, in een
typerende verhouding tot 'de werkeiijkheid' gesteld. Een instrumentele interpre-
tatie plaatst verbeelding en venvoording in een externe verhouding tot de realiteiL
Hier tegenover Staat de romantische interpretatie van creatieve therapie, volgens
welke de taal zieh weliswaar extern ten opzichte van de (ervaren) werkeiijkheid
bevindt, maar die de verbeelding bevoorrecht en in een .yy/niiotocAe verhouding
daartoe stelt. Het derde kunstgecentreerde perspectief kent zowel aan de ver-
woording als aan de verbeelding de mogelijkheid toe van een interne zdjns-
verhouding, wat zij door middel van organische en dialogische metaforen
articuleert.

Vanuit deze laatste optiek verkrijgen noties als 'letterlijk' en 'figuurlijk', 'verwoor-
ding' en 'verbeelding' een re/af/eve betekenis tegen de achtergrond van de grond-
slaggevende metaforiek. Romantische en instrumentele perspectieven op creatieve
therapie berusten derhalve op een vmjfoo/Ktere/7de interpretatie van deze
begrippen. Hierdoor wordt er aan het onderscheid tussen een 'letterlijke' en een
'overdrachtelijke' ordening van metaforische processen, aan processen van ver-
woording en verbeelding een 'gereificeerde""' betekenis gegeven, als zou het gaan

46. 'Reificeren' Staat voor het proces van verdinglijken, zie ook paragraaf 5.2 van het volgende
hoofdstuk.
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om statische niveau's in de taal, in onze kenprocessen en in de werkelijkheid. De
antropologische, psychotherapeutische en pragmatische benaderingen van crea-
tieve therapie berusten derhalve op een 'metafysische' interpretatie*' van de
dialectiek tussen beeiddenken en denkbeelden, tussen verbeelding en verwoording.
De romantische en instrumentele ontwikkelingsmetaforen waarop deze benade-
ringen zijn gebaseerd, articuleren een absoluut opgevatte zijnsordening resp.
betekenisgevende ordening, die zelf aan de funderende metaforiek en dialectiek
zou ontsnappen. De ietterlijke interpretatie' van een ontwikkelings-metafoor als
een ontwikkeling vooruit of achteruit in de tijd gaat hand in hand met een
'metafysische interpretatie' van de grondslaggevende metaforische dynamiek. De
derde kunstgeorienteerde benadering lijkt op deze filosofische kritiek te anticiperen
in de wijze waarop zij juist de inherente metaforiek als spil van therapeutische
veranderingsprocessen onderkent en hiermee een hermeneutische grondslag aan
creatieve therapie geeft.

2.5 5a/we«vart/wg e« conc/ws/e

In dit hoofdstuk is een analyse van creatief-therapeutische literatuur gegeven
vanuit de invalshoek van de metafoor. Langs die weg zijn de impliciet of expliciet
ingenomen creatief-therapeutische posities in de vakliteratuur getypeerd als de
antropologische, de psycho-therapeutische annex pragmatische en de kunst-
georienteerde benadering van creatieve therapie. Vervolgens zijn deze drie benade-
ringen geinterpreteerd vanuit de vraag welke ontwikkelingsmetaforen er impliciet
aan de verschallende therapeutische referentiekaders ten grondslag liggen. Het
therapeutische veranderingsmodel dat in de antropologische benadering is voor-
ondersteld is getypeerd als een vorm van 'romantische regressie': vanuit dit model
wordt een dynamiek terugwaarts in de ontwikkeling gegenereerd naar een
'primitievere ervaringsmodus'. De psycho-therapeutische en pragmatische veran-
deringsmodellen zijn instrumented gericht op een progressieve ontwikkelings-
dynamiek, voor- of opwaarts, waarbij de 'primitievere ervaringsmodus' als middel
daartoe wordt gebruikt. Het kunstgecentreerde veranderingsmodel condenseert de
ruimtelijke ontwikkelingsmetafoor tot een 'metaforische tijdspeelruimte' via de
interactie met het medium.

De analyse van creatief-therapeutische literatuur is in verbinding gebracht met haar
onstaansgeschiedenis. Aanvankelijk overheerste er een eenzijdige romantische
interpretatie van creatieve therapie volgens welke de therapeutische processen
gefundeerd zijn op een 'authentieke' wijze van betekenisgeving. Aan de hand van
de antroplogische benadering is meer in detail onderzocht hoe de romantische
orientatie op een 'oorspronkelijke' en 'authentieke' wijze van betekenisgeving als

47. Dat wil zeggen: een verabsoluterende opvatting van de dialectiek tussen het Ietterlijke en figuurlijke
mterpretatieniveau dat resulteert in een gerefficeerd/ statisch beeld van de 'domeinen' waarop de
woorden betrekking hebben. Zie voor verdere uitleg van deze term hoofdstuk 4 paragraaf 2.3.
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fundament voor creatieve therapie haar beslag heeft gekregen. Vervolgens is met
citaten aangegeven hoe de aanvankelijk overheersende humanistische waarden
steeds meer worden vervangen door een instrumentele optiek. In de feitelijke
ontwikkeling van creatieve therapie tot een zelfstandige discipline binnen de
(geestelijke) gezondheidszorg is de romantische orientatie aldus aangevuld met een
ander ee/iz/j'tftg perspectief. Onder invloed van de verzakelijkte gezondheidszorg
en vanuit een instrumentele verhouding tot processen van verwoording en
verbeelding, worden dominante psycho-therapeutische referentiekaders op de
voorgrond gesteld om de beeidende processen te interpreteren en de therapeutische
interventies te rechtvaardigen.

Ten slotte zijn de verschillende benaderingen van creatieve therapie nog verder
geanalyseerd in termen van een 'dialectiek tussen verbeelding en verwoording' en
een metaforiek ftmew een 'figuurlijk' en een 'letterlijk niveau' van be-
tekenisgeving. De metaforiek tussen een 'letterlijke ordening' van zichtbare
beeidende processen en een 'figuurlijke ordening' van onzichtbare, innerlijke
processen wordt in de vakliteratuur veelal 'metafysisch' dat wil zeggen statisch en
gereificeerd beschreven, vanuit een 'letterlijk' opgevatte ontwikkelingsmetafoor
als een trap of een ladder van 'primitief naar 'geciviliseerd'. In vergelijking
hiermee berust het kunstgecentreerde veranderingsmodel niet op een 'meta-
fysische' interpretatie van ontwikkelingsprocessen, maar op de fundamenteel
gestelde inherente metaforiek in het medium. De therapeutische verandering vind/
plaats in de 'letterlijk' plaatsvindende interactieprocessen tussen client en therapeut
en als wisselwerking tussen verbeelding en verwoording. De verhouding tussen
woord en beeld, tussen een 'figuurlijke' en een 'letterlijke' zijnsordening, ver-
schijnt vanuit de kunstinvalshoek als gelijkwaardig en niet-hierarchisch. Het
hiermee corresponderende hermeneutische veranderingsmodel lijkt daarom het
meeste recht te doen aan de 'eigenheid' van de beeldend-therapeutische processen.

De antropologische, de psycho-therapeutische en pragmatische benaderingen gaan
alle drie uit van een eenzijdige optiek op creatieve therapie. Uit de analyse volgt
derhalve als conclusie dat deze eenzijdige orientaties tekort schieten om de
inherente metaforiek in creatief-therapeutische processen adequaat te kunnen
beschrijven. De derde kunstgeoriönteerde benadering geeft een gelijkwaardige
plaats aan de ordening van het beeld en de verbeelding ten opzichte van de
ordening van het woord en de verwoording. Dit genereert een adequater perspectief
op metaforische communicatie- en veranderingsprocessen op basis van een
gedemocratiseerde verhouding tussen verwoording en verbeelding in relatie tot
'het zijn'. Hiermee corresponded! een niet-metafysisch perspectief op 'ont-
wikkeling' als een in de actualiteit van het heden voortgaand veranderingsproces.
Of deze kunstgecentreerde interpretatie van de grondslag van creatieve therapie
filosofisch kan worden onderbouwd zonder een nieuwe metafysica te ontwerpen,
zal in het vierde hoofdstuk worden uitgewerkt aan de hand van de hermeneutiek.
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H00FDSTUK3:

3.7

In dit hoofdstuk wordt het organisatie-discours geanalyseerd vanuit de invalshoek
van de metafoor als middel tot betekenisgeving. In onderscheid met de Nederlands-
talige vakliteratuur over creatieve therapie kent het vakgebied van de bedrijfskunde
ook een wefmscAcppe/yJfce traditie naast het toegepaste genre met betrekking tot
management-vraagstukken. Terwijl in het populaire genre van de management-
literatuur de belangstelling voor de metafoor als analyse- en interventiemiddel
toeneemt, wordt er in wetenschappelijke klingen met scepsis op deze ontwikkeling
gereageerd. Deze scepsis houdt verband met een epistemologische invalshoek van
waaruit de rol van de metafoor methodologisch wordt afgemeten aan de hand van
de wijze waarop concepten en modeilen worden gebruikt om de organisatorische
werkelijkheid te beschrijven. Hier tegenover Staat dat er in de managementcontext
weinig aandacht wordt besteed aan het method(olog)isch verantwoorde gebruik
van metaforen, resp. dat dit gelijk wordt gesteld aan het behaalde succes. In dit
onderzoek ga ik ervan uit dat beide invalshoeken te kort schieten om de 'meer-
waarde' van de metafoor te kunnen onderbouwen. Het gevaar van een wetenschap-
pelijke evaluatie van de metafoor in het kader van organisatie-vraagstukken is dat
aan haar kracht en eigenheid te kort wordt gedaan. Hier tegenover Staat dat het
opportunistische metafoorgebruik in een context van toepassing ruim baan geeft
voor ideologisch (machts)misbruik. Tegen deze achtergrond is de centrale vraag in
dit hoofdstuk of er 'tussen' beide eenzijdige invalshoeken een 'derde benadering'
mogelijk is die recht doet aan 'de toegevoegde' waarde van de metafoor als
methodisch instrument voor organisatie-onderzoek en veranderingstrajecten. Om
deze vraag te kunnen beantwoorden zal er eerst een overzicht worden gegeven van
de wijze waarop metaforen en creatieve middelen in het wetenschappelijke organi-
satie-discours functioneren. Daarna laat ik een licht schijnen op de manier waarop
deze middelen in het populaire managementgenre worden ingezet. De literatuur-
analyse mondt uit in de formulering van een richtlijn om metaforen en creativiteit
in de context van organisaties methodisch en ideologisch verantwoord te ge-
bruiken.

De tweede paragraaf beschrijft de pluriformiteit met betrekking tot de rol van
metaforen en concepten in het organisatie-discours. De rol van metaforen is een
verschillende, al naar gelang de context een bedrijfskundige, een wetenschaps-
filosofische of een toegepaste is met betrekking tot managementinterventies. In de
derde paragraaf wordt bijzondere aandacht geschonken aan Morgans werk over
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metaforen in organisatieonderzoek. In het verlengde van een pragmatische
wending in zijn werk, ga ik in op de populariteit van metaforen als communicatie-
en interventiemiddel voor managers en adviseurs. De vierde paragraaf geeft een
kritische analyse van een specifieke sportmetafoor - de basketbal-organisatie - die
staat voor organiseren in het postmodeme tijdperk Daarna wordt, in de vijfde para-
graaf, de vraag behandeld of metaforen minder opportunistisch kunnen worden
toegepast vanuit een communicatieve benaderingswijze van organisatieprocessen.
De basis hiervoor staat in de zesde paragraaf als een zieh ontwikkelende
'rationaliteit van communicatie, emotionaliteit en verbeelding', welke geschetst
wordt aan de hand van enkele richtinggevende ideeen en modellen, zoals het door
Argyris en Schön ontworpen communicatiemodel, Habermas' idee van een
'machtsvrije dialoog' en de methode van 'het Socratische gesprek'. Deze
ingredienten worden samengevoegd tot de richtlijn van een dra/og/scA pr/wc//?e als
grondslag voor 'een metaforische benadering' van organisatievraagstukken. Ten
slotte volgen in de zevende paragraaf een samenvatting en conclusies.

3.2

Het organisatie-discours kenmerkt zieh ten minste door drie verschillende genres,
overeenkomstig een filosofisch-wetenschappelijke, een bedrijfskundige en een
management-perspectief op organisaties. Deze genres worden in de eerste sub-
paragraaf gekaraktcriseerd met betrekking tot de rol van metaforen in de opbouw
van conceptuele kennis. In de tweede subparagraaf volgt een discussie tussen voor-
en tegenstanders van een wetenschappelijke rol van de metafoor.

3.2 7 A/e/q/ore«, co/jcep/e« en

Het we/e/jjcAa/7pe///A:e genre van het organisatie-discours is gericht op een
academiseh publiek en heeft zieh op basis van fundamentele wetensehappen zoals
de sociologie, de economie, de Psychologie en de filosofie ontwikkeld. Dit genre
kenmerkt zieh door het verzamelen en wetenschappelijk toetsen van veelal in de
praktijk geboren modellen en concepten over uiteenlopende organisatievraag-
stukken. Gezien haar recente entree in de wetenschap' treft men in de literatuur
daarnaast ook wetenschapsfilosofische publicaties aan met vragen over het
ideologische gehalte van de bedrijfskunde, met betrekking tot haar wetenschap-
pelijke statuut en over de incommensurabiliteit van verschillende /wra//g/«afcr.
Dat de bedrijfskundige kennis niet 'zuiver' wetenschappelijk is maar mede ge-
stuurd wordt door bedrijfsbelangen wordt onomwonden gearticuleerd in de
populaire management-literatuur. Dit genre is uitgesproken retorisch en prag-
matisch van toon. Men treft er minder vaak methodologisch onderbouwde analyses

1. van Baalen: AYanagemenf en noger ono'erwi/x.'üe gescn/ed'enij van nef acaa*em;jcn

2. Zie: Essers: A/aar een tndat van c/e orgon/iafor/JcAe reals.
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aan, veeleer gaat het om het succesvol verkopen van nieuwe managementconcep-
ten, marketing-technieken, leiderschapsstijlen, analyse- en implementatie-instru-
menten. In dit verband wordt het gebruik van stijlfiguren zoals de metafoor als een
uiterst effectief middel gepropageerd. Daarentegen wordt haar theoretische rol in
het wetenschappelijke genre geproblematiseerd en gemarginaliseerd. Dit is niet
verwonderlijk, aangezien kennisoverdracht door beeldspraak niet berust op
logische principes en empirische con-espondentie, de twee grondpijlers van de
wetenschap volgens een traditionele kennistheoretische opvatting. De metafoor
werkt op grond van haar retorische kracht, waardoor ook onjuiste opvattingen
overtuigend kunnen worden overgebracht. Bij gevolg wordt aan de metafoor in het
kader van wetenschappelijk kennis veelal geen zelfstandige epistemologische
functie toegekend. Niettemin is er vaak op gewezen dat organisatiekiindige taal
doorspekt is met versleten, vooral militaire metaforen*, zoals evident is in uitdruk-
kingen als:
"We moeten onze concurrenten vers/aan".
"De nieuwe koers is om meer marktaandeel te veroveren ".
"Het is goed om op ontwikkelingen in de markt te anticiperen en nieuwe s*rategje£/i
uit te zetten".
Bovendien dringen er regelmatig nieuwe metaforen en neologismen in het
organisatiediscours door, zoals 'adhocratie', of wordt de stijl van argumentatie
'metaforisch' van toon.

Het organisatie-discours is aldus zeer pluriform door de gerichtheid op een
uiteenlopend publiek. Een notoir gebrek aan traditie en historisch bewustzijn geeft
dit genre evenwel een uitermate tijdgebonden en modieus karakter. Dit hangt
mogelijk mede samen met de veranderlijkheid en vluchtigheid die de wereld van
organisaties eigen is. Bij gevolg lijken termen even snel te verdwijnen als dat er
nieuwe worden gelanceerd. Ronduit 'stoffig' ten opzichte van het hedendaagse
vlugge managementjargon komt bijvoorbeeld de volgende passage over uit een
'openbare les' op 10 Oktober 1933 aan de Nederlandsche Handelshoogeschool te
Rotterdam:

7bcn meen /Jfc, aa/ oe z/e/fonde o/> memg /n/n/ Aawrfe/ en 6erfr/^/even van
AM/J cft'enen. JFe/fe wtertscAa/? row «e/ fte/er toeverfrouwrf zy« om

te geven /n wo/ //iner/iyJt o/ngaa/ 6(/ /?ro*A/cen/ en 6
en

Het 'achterhaalde' karakter van deze tekst betreft niet alleen woordkeuze en
schrijfstijl, maar vooral ook het feit dat het betoog wordt opgehangen aan de
klassieke mythe over Z/ermw en fjyc«^' Deze Griekse mythe presenteert de
privaatdocent bij aanvang van zijn les om symbolisch op 'de innige betrekking'
tussen handel en zielkunde te wijzen. In tegenstelling hiermee figureert de veel-

3. Weick: 77ie Soc;a/Piycte/ogy o/Orgamzmg. Van Dongen e.a.: £en twejfie van verjcfci Con/Z/c»-
Aa/jterwg en onrferAanrfeftrrg w ee/i ctwi/?guraf;eve m/egrafterteone 59.
4. van der Spek: //erroej en /»jj^Ae 5.
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zijdige god Hermes in het huidige organisatie-discours veeleer in zijn hoedanigheid
als 'beschermheilige van handelaren en dieven' en dreigt men zijn psychologische
en literaire kwaliteiten als mythologische grondlegger van de hermeneutiek te
vergeten. Karakteristiek voor het organisatie-discours is een overmatig aandeel van
angelsaksischc terminologie en het gebruik van veelbelovende concepten zoals 'de
flexibele organisatie', 'virtueel netwerken', 'postmodern organiseren', en 'the
learning organisation'. De 'zielkundige' aspecten van organisatieprocessen wor-
den in het algemeen niet meer als fundamenteel onderkend en onderzocht. Ffex/Ai-
/«en'/ig en a«/ noc i/ijpn'/ige/i op con/Zngenrte en cnaos o/w co/iftni/e /e m«overen,
zo luidt de nieuwe les voor organisaties in 'het postmoderne tijdperk. Ter illustratie
een passage uit een inaugurele rede van een Hoogleraar Bedrijfskunde aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam, anno 1998:

conci/rrenf/eo/ngev/ngen rfw/nge/j onrfernewj/ngew m vr//vfe/ a//e
o/n /JM« 5/ra/eg/e en orga/H.ttrt/evor/w £r/7;°£c/i o«t/er o*e /oe/? fe Zioitt/en.

£r /(/if een groe/e/itfe consensus /e Äe5/aan fassen managers a"a/ a*e weg naar
/oe/fco/ns/jg 5Mccê  q/vcj/̂ f van /ra<//7/one/e j/ra/eg/evoorscnr//?en rf/e /o/>-rfown
con/ro/e, yör/we/e p/ann/ng en aVepgaanaW ;nc/u5;rieaAia/v5e aa/i/?r//ze/i a/5 ae
waariorg voor exce//en/;e.^ -

Of de steeds vernieuwde succesformules tot daadwerkelijke vernieuwing hebben
geleid blijft te bezien, zeker gezien de vraag wat 'excelleren' precies inhoudt en
hoe dat 'gemeten' zou moeten worden anders dan door dezelfde aangeprezen
'standaards van succes'. Wei staat vast dat de bedrijfskundige lessen over hoe te
innoveren aan blijvende vernieuwing onderhevig zijn. Tegenwoordig wordt aan
een 'pro-actieve doelstelling' zoals het creören van 'exce//ente' ona"erne/w/ngen de
voorkeur gegeven boven 'klassiekere' oorlogzuchtige bedrijfsinstrumenten die
gericht zijn op ne/ ver^/aan van conc«rren/en.

Wanneer managementconcepten en succesformules uit de context van toegepassing
in het wetenschappelijke discours worden geintroduceerd ondergaan ze een
gedaantewisseling. Uit de vluchtige ideeen en praktische Instrumenten worden
ogenschijnlijk 'letterlijke' beschrijvingen van organisatieprocessen, 'harde' mana-
gementconrepten en bedrijfskundige 'stappenplannen' gemaakt. Veelal blijkt het
toch om 'metaforen' te gaan die, buiten de 'oorspronkelijke' context verplaatst en
geabstraheerd, tot een organisatiecategorie worden uitgebouwd. Een voorbeeld is
de metaforisch-conceptuele wijze waarop een aantal 'strategische stijlen' worden
gecategoriseerd in een standaardboek over management. De derde categorie van
'defensieve strategiefin' is onderverdeeld in een 'turnaround', een 'harvest', een
'divesture', een 'bankruptcy' en een 'liquidation'-strategy. Voor elk van deze
wellicht in de praktijk geboren metaforische aanduidingen wordt een 'wetenschap-
pelijke defmitie'gegeven. Zoals:

5. Volberda: B///venrfSfrafeg«c/i Kenu'euwen; concM/reren m rfe 27« eeuw7-8.
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to
toy' M a refrenc/i/nen/ sfrafegy m w/i/cn an o/ganizafion wnaft/e to
oA/igartonj 5eeAs cour/ /7rotec//'o/J to ga/n ///we a/id o/jpor/wn/fy to

Dat een faillissement hier wordt voorgespiegeld als een (escape) s/ra/eg/e geeft een
fraai voorbeeld van de organisatorische instrumentele rede die zelfs een uitzichts-
loze 'status quo' ('an organization unable to meet its obligations') 'metaforisch'
weet te keren in een ethisch twijfelachtige optie tot strategisch handelen, die niet
minder paradoxaal klinkt als 'De koning is dood, leve de koning!' Een ander
voorbeeld van een organisatiekundige categorie met een 'metaforische lading' is de
term 'post-modern'. Dit woord, met een 'duistere filosofische oorsprong'', is
gebruikt om een periode in de architectuur en de kunstgeschiedenis aan te duiden
en later voor een filosofische wijze van reflecteren over de verleden cpoche van de
moderniteit Het is vervolgens toegepast in een bedrijfskundige context om een
verandering in de wijze van denken over organisaties en organiseren aan te geven.
Hierbij is echter een omgekeerde beweging te constateren als die van de 'quasi-
verwetenschappelijking' van metaforische management-concepten uit het vorige
voorbeeld. Veeleer lijkt er sprake te zijn van een 'metaforisering' van een
wetenschappelijke term met een duidelijke verwijzing naar een kunsthistorische
periode. Haar beschrijvende betekenis is 'overgedragen' naar een 'innerlijke
ordening' van 'het' Westerse denken en beduidt een omstreden 'keerpunt' in de
filosofie. In de praktische context van management krijgt het woord een nog verder
strekkende metaforisch-magische betekenis. Met Ae/ />o.sftnoaerrte organ/seren
wordt gedoeld op een futuristisch-fictieve organisatievorm, waarbij middelen voor
flexibilisering en virtualisering worden aanbevolen tot aan de grens van het
'fysieke bestaan' van 'de organisatie',- bijvoorbeeld 'virtual banking', strategisch
'netwerken' als organisatievorm, de 'chaos' als organisatieprincipe of als een
'oscilerende traject' tussen andere organisatievormen . In het kielzog van derge-
lijke denkbeeiden is er een metaforische managementles voor het huidige infor-
matietijdperk gelanceerd in de vorm van een 'basketbalstrategie', wat in de vierde
paragraaf zal worden besproken.

Nog andere voorbeelden van hybride termen die zieh 'tussen' coneepten en
metaforen in bevinden, zijn te vinden in het standaardboek over organisatiekunde
van Mintzberg?. Daarin wordt 'de adhoeratie' als vijfde orgamsaf/ertruc/HKr na 'de
machinebureaucraü'e', 'de professionele bureaucratie' en 'de divisistruetuur' be-
handeld. In zekere zin zijn alle vijf aanduidingen /weta/ör/scA: ze zijn ooit uit een
'oorspronkelijke' context naar deze nieuwe context verp/aa/s/ en verd/c/i/ tot
organisatiecategorie. Echter hebben ze hun metaforische karakter in de loop van de
tijd verloren en verborgen achter een coneeptueel uiterlijk. Ze zijn tot een 'werke-
lijk bestaand ding' gereifieeerd en als 'theoretisch concept' door de wetenschap-

6. Bovee e.a.: A/a*agemenf 249.
7. de Mul: //ef romanttscAe verengen m ßjoi^morferne iunjf en/?/ojo/?e 15.
8. Zie ö///vem/ S/rafeg/ic/; Kermeawen: coneurreren «j </e ̂ /e eeuw 72 e.v.
9. Mintzberg:
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pelijke gemeenschap erkend. Deze 'reificerende beweging' is bijvoorbeeld getra-
ceerd aan de hand van het woord 'organisatie' zelf, dat als biologische metafoor
voor het eerst door Herbert Spencer in 1873'° in een overdrachtelijke betekenis
voor de 'niet-biologische' organisatie-context is gebruikt. Eenzelfde metaforische
geboorte en metamorfose tot een wetenschap-pelijk concept zou gereconstrueerd
kunnen worden met betrekking tot het woord 'bureaucratie'. Deze term, waarin de
metaforische oorsprong van 'bureau' duidelijk herkenbaar is, heeft vooral door
Weber een academische status gekregen". Bij het neologisme 'adhocratie' is de
semantische vernieuwing op basis van een tegenstrijdige samenvoeging van 'ad
hoc' en het gebruikelijke stramien van '....-cratie' nog steeds hoorbaar. Naarmate
het nieuwe woord met zijn paradoxale betekenis van 'ongevormd op de situatie
inspringend' en 'een beheersingsvorm waamaar de situatie zieh dient te voegen'
ingeburgerd raakt in het organisatie-discours, zal het zijn onconventionele karakter
kwijtraken. Met het verbleken van de literaire glans, kan het beter als een
beschrijvende term gaan functioneren. Indien het niet wordt getroffen door het
grillige lot om 'uit de managementmode' te geraken, is het mogelijk dat het de
status van wetenschappelijk concept verkrijgt. Epistemo-logisch gesproken is het
de vraag of met deze statusverhoging ook een daadwerkelijke methodologische
vooruitgang is geboekt of dat er achter de conceptuele 'face lift' het oorspronke-
lijke 'beeld' blijft opspelen. Woorden zoals 'adhocratie', 'de oscilerende onder-
neming' en 'bank-ruptcy strategy' opereren als een soort tussencategorie tussen
beeldspraak en concepten, en geven aldus een tweeslachtig /ne/q/or/5c/i-concep-
/i/ee/ karakter aan het organisatie-discours.

Behalve dat de oorsprong van veel vaktermen metaforisch is, is het organisatie-
vertoog niet altijd rechtlijnig. Soms wordt de redeneertrant metaforisch van toon:

//e/ geto/ V/yy dw/Jt/ /e/fens weer 0/7 ;n owze AejpreJt/ng. Eersr waren er v/y/
coörc/;/7af/emecAam.s/wen, /oew v/// ftaswo/idera'e/en van de organ/'.sa//e, /a/er
v/y/ .voor/en aecen/ra//\ya//e. F/// M na/Mur//y)fc geen gewoon ge/a/. '7/e/ w Ae/
JV/WÄOO/ van de eenAe/d, van Ae/ nuwe/yA: vo/gen5 ae aannange« van
Pyfnagoras, ooA: ne/ ge/a/ van ne/ cen/rw/n, van narmon/e en evemWcn/. 'Y-J

/5 /la/uur/i/'A: geen /oeva/ aa/ Ae/ ge/a/ V//y m onze a"«CM5«e zo vaafc
/,' Ae/ ft/yArf aa/ a//e verscA/7/enae e/e/nen/en /n groe/wn van v///' ft/y

e/fcaar Aoren. ß/y e/te con/?gura//e 5pee// een anaer coöra*/na//e/wecAan/5me de
Ae/angryAa'/e ro/, neem/ een ander onderdee/ van de organ/sarte de
voornaa/7t5/e p/aa/5 /n en word/ een andere vorm van decen/ra7/j'a//e georu/)k/.'

Hoewel dit voorbeeld van 'metaforisch-magisch denken' wellicht een didactisch
doel dient - om de bedrijfskundige les via een effectieve 5/?ee/se z/ysprong over te
dragen - schuilt er achter dit gegeven een fundamentele wetenschaps-filosofische
vraag. Wat betekent het metaforische karakter van het organisatie-discours voor de

10. Grant & Oswick: A/e/apAor anrfOrgamzafiom 2.
11. Goddijn: A/ax ffeier. Z//>i êven, werit en 6e(eitenü 176 e.V.
12. Orga/ujafterfrucfure/i 161.
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wetenschappelijke pretentie van de bedrijfskunde? Nog een voorbeeld uit het reeds
aangehaalde organisatiekundige boek van Mintzberg om het veiborgen metafo-
rische karakter aan te geven van ogenschijnlijk eenduidige wetenschap-pelijke
termen, namelijk de titel van hoofdstuk zeven, Onrtfe/p a/j con/igKraf/e. Daarin
zijn de woorden '(ont-)werpen' en 'figuur' als versleten of slapende metaforen
herkenbaar. Wat is de betekenis van de 'letterlijke' interpretatie van deze woorden
voor de organisatiekunde? Zijn organisatiekundigen, zoals architecten huizen vol-
gens him plan laten bouwen, experts om organisatietypen op vraag en op maat in
figuurlijke zin te ontwerpen, op te bouwen en te verkopen? Creeert de 'letterlijke'
oorsprong van organisatiekundige grondconcepten een erfAetoc/ie /7/u5/e die een
metaforisch-magische glans geeft aan het abstracte karakter van een weten-
schappelijk betoog? Is de metaforische lading van bedrijfskundige begrippen
'slechts opsmuk', waardoor het organisatie-discours beter verteerbaar wordt voor
'professionals' en pragmatici? Of is de radicale consequentie uit dit gegeven dat de
'rock bottom' van onze kennis over organisaties een me/q/ömcA /woeras van
wensdromen, intuities, ideologische vooroordelen en gissingen blijkt te zijn?

3.2 2 Pro en co«/ra cfe /

De radicale vraagstelling waartoe de vorige paragraaf heeft geleid, nodigt uit tot
een 'pro' of 'contra-stellingname' met betrekking tot het wetenschappelijk statuut
van de metafoor. Vertegenwoordigt het literaire karakter van het organisatie-dis-
cours een marginale schijnbeweging in het overigens empirisch-conceptuele
verband van een wetenschappelijke tekst of is de bedrijfskundige grondstructuur
uiteindelijk metaforisch van aard?'* Een extreme consequentie van deze laatse
optie zou zijn om de wetenschappelijkheid van de bedrijfskunde algeheel te ont-
krachten in het spoor van Nietzsche's boude bewering over waarheid als een
'verdichtsel', waarin men dogmatisch is gaan geloven, een 'illusie', waarvan men
het illusoir karakter is vergeten, een 'metafoor', wier beeldkarakter is verbleekt
zoals het embleem op een oud muntstuk is versleten:

is/ a/^o WaAr/ze/r? fin fteweg//c/jej //eer vow A/e/apnera, A/e/ony/wien,
/ln//jro/>o/nor/?A/\OTje/j, fcwrz erne Summe von w»e/75c/i/;cAen Äe/artonen, a*ie,
/>oert5c/j un<f r/ietorac/i gesteigert, floer/Zragen, gescnmücifc/ MT/rt/en
nacn /ange/n Getrauen e;newj Fo/fe ^es/, fcanon/.scA «na* verA/naV/c/j
<//e ffanr/je//en j/na* ///«s/onen, von efenen man vergeben na/, aass 5/e we/cne
s/na', Me/apnern, cfle aAgenw/z/ wna* 5in/t//cA ^ra_/?/oj geworden «na*, A/änzen,
a"/e ;nr ß;7a* ver/oren naoen wna" nun a/5 A/e/a//, n/cn/ /«enr a/5 A/flnzen, in

13. Deze vraag is gelnspireerd door Derrida's denken over de metafoor (ia' A/argej <fe /a /TuTaiop/i/e).
14. Nietzsche: (/efcer Wa/ir/ieil unkluge ;m aujjcrmora/iicAen 5mn in: (ferjfce // 1022.
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De radicaliteit van Nietzsche's standpunt heefl aanleiding gegeven tot fundamen-
tele discussies in de filosofie over de vraag naar een universele grondslag voor
(onze kennis over) de werkelijkheid. Vanuit een nietzscheaans /jerspec/ivw/ne"
schuilt achter de geclaimde wetenschappelijkheid de alomtegenwoordigheid van de
'organisatorische' w/7 /o/ /nocAr. Grond voor een 'post-modern perspectief om de
academische schijn-(heüigheid) te ontsluieren en om de bedrijfsknnde op narra-
tieve leest te schoeien""?

Een gebruikelijke reactie op een dergelijke radicale vraagstelling is de degradenng
van de status van metaforen tot in de marge van een wetenschappelijke tekst. De
metafoor wordt verwelkomd als een /reumtoc/i imfruffien/. Net zoals een micro-
scoop of een questionaire wordt gebruikt voor het verzamelen van natuur- resp.
sociaal-wetenschappelijke kennis, zo wordt de legiticme rol van de metafoor
beperkt tot het aanleveren van bouwstenen voor bedrijfskundige kennis. Organi-
saüemetaforen fungeren als zoeklicht en kunnen diagnostisch worden gebruikt om
bijvoorbeeld taboe-onderwerpen op het spoor te komen. In deze zin heeft Morgan
metaforen voor de bedrijfskunde wetenschappelijk gerehabiliteerd, waarover meer
in de volgende paragraaf. Daarnaast dienen ze dankbaar als kapstok voor allerlei
'intuities' en 'vage noties' over organisatievraagstukken, totdat er een 'weten-
schappelijke' verklaring of beschrijving is ontworpen. Een voorbeeld is de matrix
die de ßos/o/j Co/ira/ting Gro«/> als 'managementtool' heeft ontwikkeld om de
relatieve waarde en de verhouding tussen het marktaandeel en de groeikansen van
orgarusaües te bepalen." Een metaforisch raster van sterre/j, £oe/e/i, vraagteÄ:e«.s
en Ao/jrfen biedt een instrument om deze verhouding in te schatten. Aan de hand
van dit metaforische raster zijn organisaties te verdelen in 'sterren' (hoog aandeel
en Sterke groei), 'koeien' (hoog aandeel en zwakke groei), 'vraagtekens' (laag
aandeel, Sterke groei) en 'honden' (laag aandeel en zwakke groei). Wat betreft de
algemene toepasbaarheid en geldigheid is dit analyse-instrument echter vanuit
bedrijfskundige hoek onder kritiek gesteld. Niettemin heeft de metaforische
categorisering kennelijk heuristisch gewerkt voor een verdere bedrijfskundige
verfijning van analysetechnieken en wordt het nog steeds als een 'didactische
metafoor' in het aangehaalde managementleerboek uitgebeeld.

De heuristische functie van metaforen geldt echter niet specifiek voor de bedrijfs-
kunde. Een veel aangehaald voorbeeld in een natuurkundige context is de metafoor
van <fe va//ende ap/?e/ die voor Galilei model stond voor het formuleren van de

13. Zie paragraaf 5.3. van het volgende hoofdstuk.
16. Kilduff& Mehra: Postmodernism and Organizational Research Headern)'o/A/a/iagemenf 7?ev/cw.
22 (2) 453-481. Barry & Elmes: Strategy retold: Toward a narrative view of strategic discourse
/fcarfemy o/A/anagemenr Review. 22 (2) 429-452. Hamilton: Rhetorical Discourse of Local Pay
Organization 4 (2) 229-254. Boyce: Collective Centring and Collective Sense-making in the Stories
and Storytelling of One Organization Ogarazanon Sfwd/ej 16 (1) 107-137. Boje: Stories of the
storytelling organization: a postmodern analysis of Disney as 'Tamara-land /Icarfemy o/A/anagemenl
Journa/. 38(4)997-1035.
17. A/anagemenf 250-251.
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valwetten met betrekking tot de fenomenen versnelling en zwaartekracht. Ook het
^;rfacr/5c/ie gebruik van retorische aspecten van de metafoor voor de praktische
'vertaling' van theoretische concepten en modelten wordt algemeen geaccepteerd.
Zo kan het verband tussen elektrische stroom, weerstand en kracht uitgelegd
worden aan de hand van de metafoor van een wa/ers/roo/n. Om de wetmatigheid
van elektrische verschijnselen te begrijpen helpt deze metafoor het abstracte
verband tussen voornoemde natuurkundige grootheden aanschouwelijk te maken
aan de hand van het beeld van een 'waterstroom die in een stroomversmalling een
stroomversnelling te zien geeft'.

Een opvatting over het ge///n/7eeroe legitieme wetenschappelijk gebruik van meta-
foren, wordt in de organisatiekundige literatuur aangeduid met een gemartgrf 'non-
constructivistisch' standpunt. Volgens een dergelijke 'rekkelijke' visie cre-eren
metaforen geen realiteit, ze laten ons 'de' realiteit slechts op bepaalde wijze zien.
Taal heeft geen generaf/eve maar een AescAnyvenae ew a/fcee/oewde functie. Toch
kunnen metaforen ons op het spoor zetten om 'werkelijk' bestaande struc-turen,
fenomenen en wetmatigheden te ontdekken. Wetenschap heet 'de queeste' om de
realiteit zoals zij naar haar ware aard buiten onze beschrijving om bestaat, te
ontdekken, volgens de 'non-constructivisten'. Een 'gematigde' non-constructi-
vistische positie kan aldus goed samengaan met het exploiteren van de heuristische
waarde van metaforen. Er zijn evenwel ook 'non-constructivisten' die het gebruik
van metaforen en beeldspraak voor wetenschappelijke doeleinden categorisch
afwijzen. Een bekende protagonist van deze 'precieze' visie is Ortony:

cAarac/enze r/ie/onc, /jor .sc/en////c a/scoi/rye. 7%ev are vague,
7-/7/j, a/>/vo/v/a/e yör /Ae/wr/jose o//«j//7/c/ans am//we/s, A«/ wo/

Z/iose o / 5c;en//s/s Äecanse /Ae goa/ o/ 5c/e/jce ;s to yi/rmsA an accura/e
o/rea/Z/y. '*

In de wetenschapsfilosofie hebben veel 'tegenstanders' van retoriek in de weten-
schap een uitgesproken negatieve waardering van de metafoor geventileerd. Voor
hen lijkt de rehabilitering van de metafoor" model te staan voor de ondergraving
van de wetenschappelijke fundamenten van het Westerse project om een rationele
verklaring van de werkelijkheid te geven. Aanhangers van deze opvatting worden
in de organisatiekundige literatuur ook wel 'modemisten' genoemd' en tegenover
'post-modernisten' en 'constructivisten' gesteld. Vanzelfsprekend huldigen 'con-
structivisten', die ervan uitgaan dat de werkelijkheid (in elk geval mede) ge-
construeerd is door onze taal en concepten, een andere, veelal positieve opvatting
over de generatieve kracht van metaforen. Daarnaast bestaan er 'non-
constructivisten' die niettemin 'voorstanders' zijn van het gebruik van metaforen,
echter op zodanige wijze dat zij aan rationele banden wordt gelegd. De metafoor

18. Ortony in MefapAor and Ogamzafto/M 5.
19. Bijvoorbeeld door Max Black en Mary Hesse, zie Ankersmit & Mooij: /T/iow/ea'ge and A/e/apnor.
Ankersmit: //wfory a«d 7>opo/ogy. 77ie Äije and Fa// o^A/e/a/?nor University of California Press,
Berkeley, 1994.
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als <//e/7.rt/naagrf van de wetenschap. Een voorbeeld is Tsoukas, die een methodo-
logisch model heeft ontworpen om in drie stappen de impliciete vergelijking die in
een metafoor verstopt zit, tot een letterlijke en wctenschappelijk gefundeerde
beschnjving uit te werken.** Bijvoorbeeld het metaforische gebruik van bio-
logische noties in een bedrijfskundige context: de idee van 'survival of the fittest'
uit de evolutietheorie is in een organisatietheorie, de zogenaamde 'contingency
theory', als biologische metafoor gebruikt om het belang van het aanpassings-
vermogen van de organisatie aan de omgeving aan te geven. Aan de hand van dit
model kan de metaforische verplaatsing van de idee van 'natuurlijke selectie' naar
de bedrijfskunde als 'factor voor concurrentievoordeer methodologisch onder-
bouwd worden. Volgens Tsoukas moet de vergelijkbaarheid dus getoetst worden
door het biologische gedrag van Organismen systematisch te vergelijken met de
wetmatigheden die in de wereld van organisaties gelden. Wanneer er voldoende
zichtbare eigenschappen en onderliggende principes met elkaar overeenkomen, is
de metaforische vergelijking wetenschappelijk gewettigd.

In deze paragraaf is getoond hoe metaforen op verschillende wijze worden gebruikt en
gewaardeerd, al naar gelang de context een wetenschappelijke is of een toegepaste.
Tegenover de theoretische blik van de wetenschapper Staat de pragmatische optiek
van de manager. Is er voorbij beide extreme opvattingen, in de discussie tussen
'voorstanders en tegenstanders' van de metafoor, tussen ' construedvisten en non-
constructivisten', tussen 'postmodernisten en modernisten', nog een andere visie
mogelijk ten aanzien van de (meer)waarde van metaforen?

5.5 A/e/q/brew /«

Met betrekking tot de in de vorige paragraaf ontwikkelde vraagstelling neem ik het
mterne ;>er.spec//e/en de /«Aeren/e H-aarcfe van 'metaforische kennis' van betrok-
kenen tot uitgangspunt. Een kritische analyse van de ideologische lading van
metaforen en metaforische betekeniseffecten wordt daar tegenover geplaatst,
teneinde een toegevoegde waarde van het 'interne metaforische perspectief op het
spoor te komen zonder monologisch en willekeurig van 'het eigen gelijk' van
metaforen uit te gaan. Daartoe zal in de eerste subparagraaf het werk van Morgan
worden besproken. Hij heeft als een der eersten een lans gebroken voor de
introductie van de metafoor als diagnose-instrument voor organisatie-onderzoek.
Volgens hem bestaat 'de meerwaarde' van metaforen uit hun kracht om 'demo-
cratisch' een nieuw perspectief op organiseren te creören dat gebaseerd is op
'bottom up' ontwikkelde beeiden van betrokkenen met het oog op organisatie-
ontwikkeling. In de daarop volgende subparagrafen wordt verder ingegaan op het
ideologische perspectief van waaruit metaforen in een managementcontext worden
toegepast.

20. Tsoukas: 77ie m/jjmg /m*: a fram/fiona/ view o/mefaptorj m orgamzahona/ rc/ence in:
teview. 18 (3) 566-585.
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5.5. owderzoeit

De belangstelling voor metaforen is vooral door Morgan*' onder de bedrijfs-
kundige aandacht gebracht. In zijn werk zijn drie fasen te onderscheiden waarin hij
op verschillende wijze de functie van metaforen voor de bedrijfskunde beschrijft.
Dit zal ik hieronder toelichten met behulp van drie belangrijke boeken uit zijn
oeuvre.

Samen met Burrell heeft Morgan in 1979 een 'opus magnum' uitgegeven waarin
zij een systematisch en historisch overzicht geven van de grondslagen van de
sociale wetenschappen. Daarin figureert de metafoor op een meta-theoretisch
niveau, vergelijkbaar met het paradigma-begrip zoals dat vooral door Kuhn tot een
centraal wetenschapsfilosofisch concept is uitgewerkt. Hun Studie resulteert in een
roy/cr met vier ra/nen, waarin het geheel van sociaal-wetenschappelijke literatuur
geplaatst kan worden. Het 'raster' is opgebouwd aan de hand van twee meest
relevant geachte 'dimensies' van sociale kennis. De eerste dimensie heeft betrek-
king op de aard vow de fen/iis die gegenereerd wordt, geplaatst op een schaal van
'subjectief naar 'objectief. De tweede dimensie heeft betrekking op de aa/v/ van
rfe maa/JcAa/?pe///'fe vmwj£fer/>jg. Deze aard wordt gesitueerd op het spectrum van
'evolutionair' tot 'revolutionair'. Aan de hand van deze twee fundamentele
dimensies kan elk 'raam' van het raster worden gedefinieerd. Aldus hebben
Morgan en Burrell een ontwerp gemaakt voor vier 'paradigmata' van de organi-
satiekunde:

lnfct/-ori,t«

r a c L W llwm

_t it f ,»««

/•AOLI'O m«

X«.ti «Thai/*

21. In het bijzonder is gebmik gemaakt van Morgan & Burrell: Socio/ogica/ /*ararf/gmi an</ O^gam-
' / ^ / j i j . Morgan (ed): 5eyo/)rf A/efAod: Sfrategiej/ör &>cia//te.rearcA. Morgan.- /magej o/"

. En:/ 7 7 l / " C A /
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Ter karakterisering van de vier paradigmata hebben zij de volgende namen ge-
kozen: /n/er/ve/arte/ (subjectief, evolutionair), /i/ncrto/ia//rf/5cA (objectief, evo-
lutionair), rarf/caa/ Au/na/u'5/üc/i (subjectief, revolutionair) en rad/caa/ sfti/cfu-
ra//i//5cÄ (objectief, revolutionair). Hoewel deze namen niet uitgesproken metafo-
risch klinken, is de wijze waarop zij worden gebruikt dat wel. Het indelen van
sociaal-wetenschappelijke literatuur aan de hand van een raster is een over-
koepelende, samenvattende en typologiserende 'kennisstrategie'. Door het positio-
neren van de literatuur in deze vier 'ramen' wordt er een verplaatsend en
verdichtend dus metaforiserend betekeniseffect gegenereerd. De organisatiekunde
wordt erdoor op een me/o-niveau gebracht, van de ietterlijke' lectuur naar een
uitspraak over haar in 'overdrachtelijke zin'. Het 'overdrachtelijke' betreft cfe aarrf
van de wetenschappelijke kennis en van de beschreven maatschappelijke verande-
ringsprocessen. Door het aldus ontworpen interpretatiekader wordt de betekenis
van de sociaal-wetenschappelijke literatuur naar deze 'innerlijke' ordening ver-
piaatst en verdichL Dat wil zeggen dat het 'raster' fungeert als een samenvattende
uitspraak die het pluriforme geheel tot de betreffende typering condenseert.

Het boek ZteeWew va« 0rga/wsa//es is Morgans bekendste werk. Daarin maakt hij
expliciet melding van het belang van metaforen voor de organisatiekunde. Zijn
belangstelling betreft hier minder de grondslag van sociale kennis, alswel de
functionaliteit en toepasbaarheid van metaforen voor de bedrijfskunde. In plaats
van de vier 'metaforische paradigmata' verschijnen er acht concrete metaforen die
de functie hebben om organisaties dragnas/ÄseA /e /eze« en de organisatorische
complexiteit Anf/scA te eva/uere/j. Hieruit blijkt dat deze 'tweede Morgan' zelf
zowel in het 'interpretatieve' als in het 'humanistische' paradigma van zijn eerdere
schema is te plaatsen. De acht organisaüemetaforen hebben een heuristische
functie om een concrete organisatie te conceptualiseren, veeleer dan om een theone
over 'de organisatie' op te stellen. De metaforen zijn op basis van 'action research'
in de praktijk ontstaan met betrekking tot een specifiek probleem in de betreffende
organisatie. Bij gevolg is nun theoretische status en empirische referentie beperkt:
'Laten we tfeze organisatie eens conceptualiseren als /nac/i/ne,... als orgawzs/ne,...
als cw/fi/rew, ... als Aeryene/;, ... alsy7ux, ... als een geerfe/iy&e geva/7gem.y, ... als
//js/rwmente/j va/j over/ieerang, ... als /x?/;7/e& systeem....'. Niettemin hebben de
metaforen een verderstrekkende geldigheid gekregen, omdat ze algemeen herken-
baar zijn en wellicht op veel organisaties tocpasbaar. Als zodanig vertegenwoor-
digen de acht organisatie-metaforen typerende wijzen van kijken. Ze vervullen
derhalve eenzelfde soort 'paradigmatische' functie op kleinere schaal en in
toegepaste zin als het schematische raster uit zijn vorige werk. Andersom kunnen
we deze metaforen ook gebruiken om de vier paradigmata van sociaal-
wetenschappelijke kennis metafonsch te typeren. De 'machine-metafoor' is para-
digmatisch voor een functionalistische optiek op organisaties. Het begrijpen van
organisaties in termen van 'culturen' is typerend voor een interpretatieve
benadering. De organisatie opvatten als een 'politiek systeem' is kenmerkend voor
een radicaal structuralistische zienswijze, terwijl de organisatie als 'geestelijke
gevangenis' een radicaal humanistische visie verraadt.
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Uit het latere werk van Morgan spreekt een nog sterkere pragmatische wending.
De titel van het boek dat hiervoor model staat is //»qg/'/»za/;o/i en verwijst naar het
creeren van metaforen als vaarcAgAe/dl wat beantwoordt aan de kemopgave
waarvoor hij het huidige management als het ware gesteld ziet. Zijn benadering
kan als een combinatie van een functionalistische en een interpretatieve invalshoek
worden gekenschetst, hoewel hij bij wijze van theoretische onderbouwing^
aangeeft nog steeds een interpretatief-hermeneutische werkwijze te volgen. Het
werk is in dialoog met de praktijk bij wijze van 'action learning' ontstaan en heeft
niet de pretentie een metaforische beschrijving van organisaties te geven met een
algemenere strekking. De algemene geldigheid betreft de vaardigheid van het
metaforiseren of imaginiseren, wat het 'interpretatieve' karakter van zijn benade-
ring onderstreept. Een 'functionalistische' insteek blijkt echter uit zijn doelstelling
om de 'manageability' van organisaties in ons huidige 'complexe, fluctuerende,
innoverende, onzekere' tijdsbestek zeker te stellen. Op een speelse en pragmatische
wijze zet hij uiteen hoe het imaginiseren /wwcr/onee/ is voor gebruikelijke
managementtaken en organisatiedoelstellingen, zoals teambuilding, strategieen
uitzetten, organisatie-ontwikkeling, innovatie-processen bevorderen en begeleiden,
enzovoort. Ter illustratie een metafoor uit dit werk waarmee een nieuw
organisatieconcept wordt verbeeld: de organisatie als een plant, een c/j/orop/zyft/m.
Met behulp van deze zieh door de lucht naar alle kanten toe wortelschietende
moederplant worden de interne verhoudingen tussen 'hoofdkantoor en business
units' op een andere dan de gebruikelijke hierarchische manier voorgesteld. Hij
illustreert (letterlijk en figuurlijk) hoe metaforen voortkomen uit een wijze van
organiseren en leidinggeven waarbij niet alleen het 'logische verstand' met
redelijke analyses maar ook 'de verbeelding' het woord krijgt.

i. 3.2 Afeta/ore«, crea//v/7e;Y en ara/ere

Morgans derde 'metaforische benaderingswijze' kan model staan voor veel
pragmatische en speelse literatuur over organisaties en management.^ In termen
van Morgan en BurreH's raster lijkt er een accentverschuiving in de organisatie- en
management]iteratuur aan de gang te zijn van een 'functionalistisch' naar een
'interpretatief paradigma. Metaforisch gesproken verschuift het bedrijfskundige
perspectief 'van teilen naar verteilen' hetgeen gepaard gaat met een Veränderung in

22. In een appendix bij dit werk.
23. Bijvoorbeeld: Boozer: Using metaphor to create more effective sales messages 77>e Journal o /
Bujineji anrf /mftufria/ A/arfcer/ng. 7 (1). Mattimore: Breakthroughs Creatively Destroying the
Barriers to Business Innovation Succe«. nov. 1988, 44-50. Goodman: Creaf/ve A/anagemenJ.
Gmnwald: Crea/iv/feif in Organuafiei. iy^ecfie/manage« in een minder /ineai're wereW. Clegg &
Birch: Disorganization. 77ie nana%oat: o / creative organizational c/iange. Robinson & Stem:
Corporafe Creativify. //ow /nnovafion ana" /mprovemeni /)cfua/(y //ap/>cn. de Bniyn & ZegCTS:
/ " / /egenover i>erfry/i6e/angen. Creaf/eve i4greKie, Creafieve Aegreuie, Creaftevc

117



managementstijl en wijze van leidinggeven.** Wat houdt deze verandering in de
praktijk in? Tegenwoordig winnen humanistisch ogende Instrumenten, zoals de
bedrijfscultuur, de huisstijl met het bedrijfslogo, de 'mission-statement', een
'bottom up' managementstijl gericht op 'enabling' en 'empowerment' steeds meer
terrein van traditionele bakens voor het besturen van organisaties, zoals controle
van bovenaf en 'top down' opgelegde beheersingssystemen. De nieuwe koers wordt
uitgezet aan de hand van gouden bergen belovende managementconcepten:
'globalisering', 'flexibilisering', 'employability', 'continuous innovation' enzovoort.
Hoewel het vaak onduidelijk is wat ze precies betekenen bezitten deze sleutel-
woorden een symbolische kracht en stralen ze 'credebility' uit. Ze positioneren zieh
op een hoge plaats op de agenda in organisaties en mobiliseren politieke middelen
in het sociaal-economische krachtenveld. Omdat ze het vertrouwen bij voorbaat
winnen, lijkt een gedegen argumentatie overbodig. Ze verkrijgen, kortom, de status
van een toverformule, talisman of fetisj en de dubbelzinnigheid van een metafoor.
Maar uiterlijk verschijnen ze meer als harde concepten' en succesvolle weten-
schappelijke modellen.

Over het retorische effect van metaforische concepten in de wetenschappelijke
context van de bedrijfskunde en over de mogelijke wetenschapsfilosofische
betekenis van deze hybriden is in de tweede paragraaf gesproken. Nu zal worden
ingegaan op hun betekenis voor de managementpraktijk. Hiervoor is ook gewezen op
het tijdgebonden karakter van het organisatiediscours. Uit een Studie * naar de
opkomst, de populariteit en de devaluatie van managementconcepten blijkt dat
succesvolle trends zoals de 'matrix organisatie', 'management by objectives', 'total
quality management', 'decentralisatie', 'the learning organization', 'employa-
bility', enzovoort niet alleen een sterk retorische werking hebben, maar dat het
feitelijke verloop van hun succes vergelijkbaar is met modetrends. Wanneer
managementconcepten inderdaad veeleer een retorische dan een wetenschap-
pelijke betekenis hebben, waarop berust hun succes? De auteurs beschrijven vier
soorten verklaringen voor de opkomst en het verval van de succesformules.^ De
concepten kunnen worden beschouwd als 'gebakken lucht': /na/iage/nen/co/jcepten
voegcw n/eta wezen/yfcs /oe aa/i de /?rafc//y%, als 'oude wijn in nieuwe zakken': de
on/w/Aake/jng va« /nawage^jew/cowce/J/en ver/oo/?f nie/ anders daw andere wiaa/-

trendy waar/'« mooes /e Aespewren z//n, als een 'pendelbeweging': Aef
van vandaag cre£er/ de /voMemen va/j morgen, waardoor we per

sa/do geen s/ap verder Aromen, en de meest positieve optie beschouwt de ont-
wikkeling van managementconcepten als een co//ecrte/7eer/?roce.s.

Vanuit de laatste optimistische zienswijze kan voor het klaarblijkelijke trage en
moeizame verloop van dit leerproces als Verklarung worden gegeven dat het

24. Zie bijvoorbeeld: Covey: De zeven eigenic/iappen van e^ecfte/ /eia^rjcnap. Brenters. De
organuafie a/$ nefwerit //oe mengen organuaftej verankeren en organuafiej mengen Bernstein:
Company image am/ rea/ify. /I cnfjijuc o/corporafe commiwicaftonj.
25. Karsten & van Veen: A/anagemenfconcep/en m fceweg/ng: i
26. A/anagemen/concepfen in Äeweging: fujjen/eiY en v/uc/if/gne/a" 52.
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verschijnsel 'organiseren' een complex gebeuren is. De drie andere verklaringen
benadrukken vooral sociaal-retorische aspecten van de beschreven ontwikkeling.
Er zijn immers tenminste drie soorten sociale gemeenschappen bij het 'leerproces'
betrokken, elk met hun eigen cultuur, taal en belangen: de wetenschappelijke
gemeenschap van bedrijfskundigen, de groep consultants en organisatietrainers, en
de managers. Vanuit een sociaal-retorische optiek neemt de complexiteit van het
verschijnsel nog meer toe. Ze roept ook andere vragen op, bijvoorbeeld: hoe slaagt
de groep consultants en organisatiekundigen erin om bepaalde metaforische termen
als harde concepten te verkopen, zowel aan het management, aan de politiek, als
aan de wetenschap? Ter illustratie dient het concept 'employability'. Zoals zoveel
managementconcepten is ook deze snelle 'rijzende ster' afkomstig van de Ameri-
kaanse markt. Schijnbaar probleemloos is het concept in Nederland tot in de politiek
en de cao-onderhandeüngen doorgedrongen.^ Door Wim Kok bijvoorbeeld wordt de
vage belofte met harde sociaal-economische munt verkocht: 'Door scholing kan de
moderne werknemer baanzekerheid vervangen door werkzekerheid'** Om de bittere
poliüeke pil van het 'verlies van baanzekerheid' te slikken zijn er smaak-verbeteraars
aan toegevoegd, bijvoorbeeld het morele goed van de 'individuele verantwoordelijk-
heid' van werknemers, bedrijfsdoelsteUingen zoals 'flexibhsering' en sociale doelen
van de vakbeweging, zoals 'werk voor iedereen'.

Gezien het retorische karakter van de ontwikkeling van managementconcepten lijkt
een sociaal-psychologische verklaring en een (wetenschaps)filosofische problemati-
sering meer op zijn plaats, dan een bedrijfskundige legitimering. Hoe genereren de
flexibele managementconcepten dat effect van betrouwbaarheid en eenduidigheid, wat
resulteert in de overtuiging dat er 'echt' iets in de werkelijkheid is, waarmee
'employability' correspondeert? Bezitten deze termen een empirische inhoud die
vender strekt dan de praktijk van consultants en organisatiekundigen waarin ze worden
gegenereerd en gereproduceerd? Het kan bijvoorbeeld zijn dat we door de utopische
kracht van deze hybriden in een ontvankelijke gemoedstoestand worden gebracht
Mogelijk gaat er een mythologiserend appel van de verborgen metafoor uit waardoor
we een kinderlijk geloof en naief vertrouwen in de managementboodschap verkrijgen.
Terwijl tegelijkertijd dit gegeven zelf, van het mythologisch aangesproken worden,
bedekt wordt door de harde wetenschappelijke uitstraling van de woorden. De
impliciete utopie die bijvoorbeeld in 'employability' verstopt zit is de mythe van 'een
flexibele arbeidsmarkt met voor eeuwig en iedereen beschikbaar werk'. Management-
concepten/metaforen bevatten aldus in gecomprimeerde vorm een ideologische optiek
op organisaties en sociale verhoudingen, die in de plaats komt van een wetenschap-
pelijke en poliüeke legitimering van de gewenste organisatorische en sociale
veranderingen. Deze invalshoek maakt het opmerkelijke gegeven invoelbaar dat de
hybride toverformules veelal geruisloos aan de organisatietheorie worden toegevoegd,
terwijl metaforen als 'de organisatie als yazzfozm/' (een beeld voor 'de postmodeme
organisatie'), 'de manager als <fo(̂ /n' (een beeld voor de nieuwe stijl van leidinggeven)

27. Ibid. 49-50
28. Wim Kok, geciteerd door Meijer: £m/>foya*;7ify-vraagjru)t zorg/ voor ow«.jf. 7Texaft//;feif goaf
ten tojfe van ze/fceWje/d in: frajmuj A/agarme 1999 (6).
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en 'de werknemer als ge/fcöo/fcte Jfc/fcfcer' (een beeld voor fatale stress in organisaties)
met scepsis worden ontvangen. Zij komen er immers open en bloot voor uit dat ze
thuishoren in een mythologische, sprookjesachtige wereld.

AI biedt de retoriek een verklaring voor het succes van managementconcepten, dan
dient alsnog de vraag gesteld te worden of dit een algehele scepsis ten aanzien van
een 'metaforische benadering' van organisaties rechtvaardigt. Er kan immers een
'logica van de metafoor' of een 'rationaliteit van de verbeelding' werkzaam zijn,
die een gelijkwaardige plaats toekomt ten opzichte van traditionele 'empirisch-
rationele' pijlers van wetenschappelijke kennis. De retorische invalshoek wijst
evenwel op nog een ander belangrijk aspect dat met de legitimeringsvraag van
'metaforische kennis' samenhangt. De scepsis betreft namelijk met alleen een
tekort aan conceptuele inhoud en empirische referentie, maar ook het oflfcritoeAe
/V/eo/og/seAe gebruik van metaforen en beeiden. Laten we ervan uitgaan dat in de
scepsis en het cynisme een terechte kritiek schuilt, dan zouden de naief
gehanteerde en ongelegitimeerde metaforen, indien ze aan de macht komen,
vergelijkbaar zijn met politieke leidersfiguren zoals Hitler en Mussulini. In beide
gevallen gaat het immers om een onwenselijke situatie van machtsmisbruik, waarin
'de irrationaliteit', gepersonifieerd in een dictator of in een dictatoriale metafoor,
het stuur heeft overgenomen en de sociale werkelijkheid van een gemeenschap
manipuleert. Dictator en dictatoriale metafoor vertegenwoordigen een politick
meesterspel in het aanwakkeren en bespelen van emoties en de verbeelding. Als
zodanig zouden we het verschil tussen opportunistisch metafoorgebruik en het
kritisch hanteren van beeldspraak kunnen vergelijken met het verschil hissen
'dictatoriaal' en 'democratisch' gedragen politiek leiderschap,- namelijk het ver-
schil tussen voornoemde dictators en figuren als Gandhi, Mandela en Martin
Luther King. Martin Luther King's woorden "I have a dream..." hebben nog steeds
retorische kracht, maar net zoals de politieke ideeen van Gandhi en Mandela,
worden ze daamaast gedragen door een visie, die openstaat voor reflectie en
discussie. Een cruciaal gebrek aan kritische distantie, dialoog en ethische reflectie
markeert de scheidslijn tussen beide soorten metaforen en leidersfiguren.

Aan de hand van deze paragraaf, waarin een schets is gegeven van het 'hype'-
karakter van metaforen en managementconcepten in de context van adviseurs,
trainers en managers, is een belangrijk aspect van de onderzoeksvraagstelling naar
voren gekomen. Een methodologisch onderzoek naar de grondslag voor een
'metaforische benadering van organisaties' voor£>// een opportunistische insteek en
een positivistische degradering en marginaliserig van de metafoor, kan met woren
losgemaakt van ideologische en machtsvraagstukken.^ Het methodische aspect
van 'de meerwaarde' van de metafoor is aldus onlosmakelijk verbonden met
sociaal-ethische problematiek en met de 'politiek van organisaties'. In de volgende
paragraaf wordt een kritische interpretatie gegeven van de manier waarop meta-

29. Ramondt: Verborgen Macht De verankering van de machtsrol in hedendaagse organisaties A/ (6 0.
juli/aug. 2000,23-38.
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foren en creatieve middelen in de populaire managementliteratuur figureren, vooral
met betrekking tot impliciete vooronderstellingen van ideologische aard. Deze
analyse zal in de vierde paragraaf worden toegespitst tot een 'deconstructie'*° van
de metafoor van het ,swccesvo//e />asfe/W-/ea/w voor 'de postmoderne organisatie'.

5.5.3 //ef /Merq/&mcAe /waster vo« <ie 7>trtrwmeHte/e rede

Hieronder wordt ingegaan op sport- en spel-metaforen in de managementliteratuur, in
het bijzonder op ideologische aspecten. De beschrijving van het 'hype'-karakter van
'de metaforische trend' in de vorige paragraaf heeft ons een hint gegeven waarom
metaforen in de wereld van organisatiekundigen en managers zo aanslaat: ze besparen
ons immers tijdrovende en vanuit pragmatisch oogpunt overbodige inspanningen om
onze acties en overtuigingen te onderbouwen en politiek te verantwoorden. In plaats
van een legitimatie wordt bijvoorbeeld pakkend, elegant en doeltreffend gesteld:

To mafe >w«r worÄers winners', y?ry/><OM nave to /wafce /Ae/w p/qyers""

De organisatorische instrumentele rede heeft zieh kennelijk een sporfte/confectiepak
aangemeten. De manager opereert hierin niet anders dan de arts, wanneer z/hij zieh
beroept op het feit dat een medicijn 'klinisch' werkt. Hoe deze effectiviteit
wetenschappelijk te verklaren, laat staan ethisch en politiek te verantwoorden is, komt
voor de pragmaticus op de tweede plaats. Metaforen staan aan de wieg van effectieve
therapieen en zijn daarom onmisbare (semi)wetenschappelijke instrumenten voor
arts en manager. De metafoor is de kroon op het succesvoUe regime van de
instrumentele rede. Zij bedient zieh van cut elegante Instrumentarium om haar doelen
nog efficienter te bewerkstelligen. Metaforen van sport en spel spelen dit goed klaar.

Sportmetaforen in de managementliteratuur lijken minder een perspectief van 'fair
play" en veeleer een comperttiere/or;e& te mobiliseren. Dat blijkt wanneer een
'managerial' vooringenomenheid en de op winstmaximalisatie gerichte bedrijfsdoelen
niet op het spel worden gezet. Wanneer de wereld van organisaties met sport en spel
wordt vergeleken gaat het in het algemeen om een accentverschuiving in de wijze van
organiseren, gegeven het niet ter discussie staande doel van "winnen' of 'winst maken'.
De impliciete redenering in de metafoor is: ^ / J we wog Ae/er en sne//er w/7/en w/nne/i
en w/ns/ mafen, dan /noeten we ne/ 0/gan/sa/je.spe/ nog Ae/er /eren 5pe/en. Als sport-
en spelmetaforen deze boodschap overbrengen, vervullen ze alleen ogenschijnlijk een

30. Een neologisme door een koppeling van de begrippen 'constmctie en destructie' van de 'post-
nioderne' filosoof Derrida, dat inmiddels modieus wordt gebruikt en dus aan betekenis inboet. Hier
gebruik ik het als een filosofische vakterm die aangeeft dat betekenisgeving berust op een semantisch
spel van woorden die naar elkaar verwijzen hetgeen resulteert in het afbreken van oude en het
opbouwen van nieuwe betekenissen door de steeds wisselende 'inter-tekstuele' context Met het oog op
de probleemstelling van dit onderzoek heb ik deze 'retorische analyse' van het proces van betekenis-
geving geplaatst in een psycho-sociale context van communicatie en interactie.
31. Case: The great Game /Ic/mi rte Board nov./dec. 95.
32. Hulspas: Genezende beeiden /nterme</;a/r 31 jan. 1997, 33.
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ideologje-kritische ftmctie ten opachte van de versleten /n/7/faire metaforen, die het
organisatiediscours traditioneel organiseren. Uiteindelijk getuigen ze van eenzelfde
ideologische geest wanneer de sport of het spel gericht is op het uitzetten van
'strategieen' en 'tactische zetten' om doeltreffend 'te winnen'. Binnen het over-
koepelende metaforische kader van competitie en concunentie-fO'(/(/ zou er wellicht
sprake kunnen zijn van een vervanging van 'oorlog' door 'sport' (maar de grens
tussen beide is met altijd duidelijk te trekkenl") of van "winnen door openlijke strijd'
naar 'winnen in vredestijd'.'" Daaibij wordt de gebruikelijke 'oorlogs-mentaliteit'
camavalesk gecamouflecrd achter een kleumjk en sportief ogend pak. De verslin-
dende buk van met te sullen winsthonger is verscholen achter een masker met een
'softe new age'-grimas. De welzijnsboodschappen van weleer worden opportunistisch
met 'repressieve tolerantie' in de harde concurrentiestrijd geworpen. In de literatuur
zijn wat betreft ideologische aspecten van organiseren min of meer kritische geluiden
te beluisteren. Bijvoorbeeld is er tegen het 'misleidende aspect' van de metafoor
gewaarschuwd": een organisatie zal zichzelf uiteindehjk in de vingers snijden
wanneer zij eenzijdig focust op het verslaan van concurrenten door het vergroten van
haar marktaandeel. Op grond van economische en management-argumenten wordt
aangeraden dat een organisatie zieh beter kan concentreren op het verbeteren van de
eigen organisatie en het vergroten van de winst, dan op 'het verslaan van de
tegenstander*. Dit laatste heet 'de concurrentie-valkuil'. In het kader van de gezond-
heidszorg in de VS. is gesteld dat sportmetaforen veeleer bijdragen aan de crises in
die sector, dan dat ze er een oplossing voor bieden, omdat ze een destructieve
competitiementaliteit genereren danwel in stand houden.^

Fundamenteier dan de introduetie van 'humanistisch' ogende metaforen in het organi-
satiediscours is het ter discussie stellen van de overwegend agressieve optiek op
'winnen', die door de sport- en militaire metaforen wordt gearticuleerd. Een daad-
werkelijke humanisering van organisatieprocessen en van de bedrijfscultuur verloopt
niet simpel en lineair door 'een blik altematieve metaforen' open te trekken, maar
impliceert een meerlagig, dynamisch en complex transformatieproces. Het gaat
immers om (onbewust verankerde) waarden en beeiden in onszelf en in de sociale
instituties en interactiepatronen van onze cultuur. Om een 'paradigmaverschuiving* in
het denken over en handelen in organisaties bespreekbaar te maken, hebben sport- en
spelmetaforen overigens met het monopolie. Veclal introduceert men juist andere, met
het traditionele discours divergerende metaforen om de gewenste verandering in beeld
te brengen. Zo wordt gesproken van 'stop de klok' en een lans gebroken voor een
orientatie op 'het kompas', als symbool voor effectiviteit versus efficientie, voor

33. Dit wordt niet alleen feitelijk bedoeld, zoals uit de exhorbitante agressie bij voetbalwedstrijden
blijkt, maar doelt ook op een mogelijke 'innerlijke verwantschap' tussen *(wed)strijd' en 'spel', waarop
Huizinga in De ffomo Wen* aannemelijk heeft gewezea
34. Bookman: Ignite Team Spirit in Tired Lions //rmagazine June 1990, 106-108.
35. Scott Armstrong: The profitability of winning Owe/ßcecuftVe. jun. 1994,61-63.
36. Adams: False Metaphors. Sports, competition and the new leadership paradigm in health care //oj/nrais
//eoWi Care Atawonkj 5 nov. 1995, 42-44.
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van werknemers in plaats van 'controle van bovenaf.'" De oproep om
'soft ware design' meer aan de hand van organische in plaats van mechanische
metaforen te organiseren genereert een vergelijkbare perspectiefwisseling in een
geheel andere context, bijvoorbeeld door zieh meer op veryaardogen dan op «feat/A/ier
te richtend*

Er valt dus geen eenduidige rekening over sport- en spelmetaforen op te maken, wel
een kritisch-meerduidige. Metaforen van sport en spel organiseren het discours over
organisaties, op meerdere niveau's en op verschilfende wijzen. In het proces van
betekenisgeving constitueren slapende militaire metaforen op impliriete wijze de
overheersende Ideologie van winstbejag, dat wil zeggen winnen ten koste van de
vijand ofwel de concurrent. Daarnaast gebeurt dit door bijvoorbeeld beeiden uit de
wereld van sport in het organisatiediscours in te lassen. Dan leent men in het algemeen
de aantrekkelijke connotatie van een sport om een Ac/ere wiaw/er vaw w;n/ie/i te
expliciteren. Maar soms stelt deze metafoor de heersende mentaliteit van "winnen of
verliezen' als zodanig aan de kaak. Het retorische effect van sportmetaforen is aldus
ambivalent.

Deze evaluatie van metaforen in de managementliteratuur geeft aan dat er sprake is
van een onmiskenbaar eenzijdige trek in 'de metaforische benadering van organi-
satievraagstukken'. De eenzijdigheid vormt als het ware de tegenhanger van 'het
kind met het badwater weggooien'. Vaak lijken sportmetaforen niet meer te zijn
dan het overgebleven schuimende badwater, een 'lege hüls', of de 'glamour and
glory' van een videoclip, waarvan je als kijker geniet maar tegelijkertijd weet dat
het een technologisch vermifuge montage van geluidseffecten en afgevuurde
beeiden is. Er is evenwel ook een andere interpretatie van sport- en spelmetaforen
mogelijk, een duiding die de nadruk legt op efe /wwda/neAjte/e /ns/Hra/ze die met
dergelijke metaforen wordt opgeroepen. Vanuit deze optiek zou het kunnen gaan
om een verandering in Aaröoril/i/a/ie, welke in dit onderzoek in verband is
gebracht met 'de humanisering van ons (werk-)leven'. In de literatuur" worden in
dit verband ook andere concepten gebruikt, bijvoorbeeld 'interdependentie'. Deze
term verwijst, volgens de hieronder geciteerde natuurkundige David Böhm, naar
een 'basisorientatie' die een fundamentele wijziging aanbrengt in de gangbare
orientatie. Gebruikelijk is een 'grondhouding' die uitgaat van een grondslag-
gevende dichotomie tussen 'ik en ander' of tussen 'de organisatie en de omgeving'.
De 'interdependente orientatie' doorkruist dergelijke opsplitsingen. In dat verband
worden modieuze termen in de huidige 'creativiteitshausse', zoals 'de reactieve'
versus de 'creatieve' of de 'pro-actieve' houding, met een kritische kanttekening
voorzien:

37. Covey: Stop the Clock, /ncewf/ve sept. 1994, 45.
38. lay Arthur: Birthdays, not deadlines. So/?w<we A/agaziwe april 1992, 98-99.
39. Bijvoorbeeld in Senge (e.a.)
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/>er/»aps //»a/ exp/a/ns Wiy, cfes/w/e /to wor/AwA/7e aua/rt/as, /Ae crea//ve
or/entorton q/?e/j /eady to V/C/OHS r/'va/ry and ex/raoriÄ/iar/7y, .ye/Z^ce/i/erea*

/n orga/7/za//o/7J. // seems to Areet/ a yasZ-pacerf, exAa«s///ig way o/
W/ere yow are a/ways expec/ea" to a"o, to create, a/jo* to s/jape fAe wor/a* w

Met betrekking tot 'het dictatoriale gebruik' van metaforen in de management-
literatuur heb ik met deze paragraaf gewezen op het belang van een ;d!?o/c>gie-
£r///scA wo/wen/ dat in de organisatorische instrumentele rede zou moeten worden
geintegreerd. In de praktijk kan dit gestalte krijgen door bezinning en reflectie
systematisch in te lassen in de opportunistische, op direct en meetbaar nut gerichte
communicatie en interactie. In een context van demokratische managementstijlen
en creatieve trainingsvormen is het mogelijk om 'bottom up' ontwikkelde, sociaal
gedragen en politiek gerechtvaardigde metaforen voor organisatie-ontwikkeling te
ontwerpen. Er zijn in de literatuur aanzetten te vinden om de 'creatieve trend' uit te
tillen boven het stadium van een 'managementmode'. De vraag of deze ontwik-
keling op een 'alternatieve grondslag van rationaliteit' kan worden gefundeerd,
wordt in de vijfde paragraaf uitgewerkt.

Het artikel'" waann de basketbal-metafoor figureert maakt deel uit van de populaire
(Amerikaanse) managementliteratuur, waarin diverse (voor)beelden worden gebruikt
om een nieuwe optiek op organisaties te propageren. In de vorige paragraaf is
aangegeven hoe sportmetaforen het organisatiediscours op een ambivalente wijze
organiseren: achter het vernieuwde imago schuilt vaak een oude geest van compctitie.
De in deze paragraaf centraal gestelde metafoor is ontleend aan een in de V.S.
populaire sport, basketbal. De auteur pleit met zijn artikel voor een verandering van
leiderschapsstijl, van een controlerende naar een 'enabling' wijze van leidinggeven.
Hij steh zieh voor als een consulent van een organisatie-adviesbureau dat zieh vooral
rieht op het ontwikkelen van 'championship organizations'. Ook genereert hij een
retorisch betekeniseffect van geloofwaardigheid door zieh voor te stellen als een
academisch geschoolde maar 'gewone' Amerikaanse 'family man', met vrouw en
twee kindercn. Hoewel de auteur dit niet expliciet maakt, is de organisatie-ontwik-
kelingsdoelstelling van een c/jam/Mons/j/p orga«;'za/ion reeds een metafoor. Deze
leiderschapsmetafoor is niet willekeurig uit de kast getrokken, maar 'existentieel
gefundeerd': je proeft een kennis van en liefde voor de sport uit elke zin. Aldus
genereert de auteur een nieuw perspectief op basketbal als sport die past in 'de
post-moderne werkelijkheid'. Tevens ontstaat er een andere invalshoek op 'het post-
moderne organiseren' als een sportief en strategisch samenspei.

41. Geciteerd in 77iê /?A rf/jcipin
42. Daniels: Leadership lessons from championship basketball. Jouraa//br (?ua/;fy and Partopario/i June
1996. .
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Over Aef swcces van de

77ze /nditf/>*/fl/ age, H-Z/A /te r/g/<f rf/vis/o/i o/7a/jor,
ffie/apAor/cfl/(y to //ze .sparte o//&orf>a/7. 77ze //i/brmafion age Ziay created //ze need"
y&r a /eaner, gw/cfer, more raspo/rove organiza/ion - one //za/ re.se/wWe.s- a

Dit citaat geeft de inhoudelijke boodschap van de leiderschapsles aan. De metafoor
schetst een ideaal beeld waarin we ons kunnen spiegelen met klemmende vragen over
organiseren in het huidige tijdsbestek. 'BasketbaT staat metaforisch voor een maat-
schappij en markt, die door continue verandering worden gekenmerkt. Dit vergt van
ons andere eigenschappen en capaciteiten dan die we hebben ontwikkeld in het
voorbije industriele tijdperk. De uitdaging van de nieuwe tijd is om op een wereld van
voortdurende verandering in te spelen, individueel en met de organisatie als geheel.
Daartoe zijn basketbalspelers-kwaliteiten behulpzaam, zoals /woed om je als individu
te profileren, maar ook 5oc/a/e capac;/e;7e/7 en ver/roMwew in het team waarvan je
deeluitmaakt. Daarnaast wordt er gevraagd om een aanpas.s//zg.svermogert aan
veranderende omstandigheden te combineren met een a/er/Ae/a" om je kansen te
grijpen, juist ook als de veranderingen tot een crisis kunnen leiden. Bovendien om
naast een scherp observatie- en analytisch vermögen je z'n/utf/e te ontwikkelen, omdat
de veranderingen te snel gaan en zo radicaal zijn dat een antwoord op grond van een
systematische doorlichting van de situatie niet adequaat is. Vanuit het perspectief van
de auteur is het (Amerikaanse) voetbal een sport, die meer op vaste samenwerkings-
patronen is gericht. Daarom past ze metaforisch gesproken beter bij het 'moderne'
tijdsbestek, terwijl basketbal als metafoor een appel doet om flexibel te opereren en
voornoemde kwaliteiten in ons aan te boren. Als zodanig hoort ze bij de
•postmoderne' situatie van het Informatie-tijdperk. Een staaltje van metaforisch
denken is de suggestie van de auteur dat het niet slechts toevallig is dat deze sport in
Amerika in populariteit enorm is gestegen...

De analogieredenering luidt: Of het nu om een sportteam of een team in een
organisatie gaat, uiteindelijk berust succes op een aantal basisprincipes die tot 'de
overwinning' leiden indien ze succesvol worden toegepast. Succes is aldus gebaseerd
op een zevental sociale principes die op ana/oge w//ze werken voor een sportteam en
een organisatieteam. De principes van succes zijn:

1. Poneer jezelf als winnaar.
2. Er zal niets gebeuren tenzij je zelf actie onderneemt.
3. Bekommer je om het systeem en er zal ook voor jou gezorgd worden.
4. Profileer jezelf op jouw gebied, maar leer ook op andere plaatsen te functioneren.
5. Bloei op in perioden van turbulentie om (de gewenste) veranderingen te creeren.
6. Speel niet zomaar een spelletje, maar leer en implementeer spelpatronen.

43. ieacterj/ii/3 tei
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7. Verdediging is de beste aanval.

De metafoor autonseert allerlei voorondersteUingen, uitgangspunten, associaties en
connotaties in de 'belevingsorganisatie' van de lezer. De retoriek in de tekst kan de
inhoudelijke boodschap bekrachtigen, tegenspreken of relativeren.'" Het 'wat' van de
metafoor is onlosmakelijk verbonden met het 'hoe', de inhoud wordt gedragen door
het medium waarmee de boodschap wordt overgebracht. De semantiek opereert aldus
hand in hand met de retoriek, de wijze waarop het weefsel van een tekst is
gestructureerd tot een tekstueel verband, een patroon van kleuren en vormen, van
connotaties, interne en verwijzende betekeniseffecten. Afhankelijk van dit samenspel
van retoriek en semantiek werkt de metaforische leiderschapsles min of meer
overtuigend. De basketbalmetafoor zou dus zelf de opgesomde zeven kwaliteiten in
het betoog over 'succesvolle teams en leiderschap' moeten organiseren om de
boodschap congn/en/ over te brengen, om inderdaad succesvol te zyn. Om een indruk
van de (in-)congmentie te verkrijgen ga ik na hoe in het proces van betekenisgeving
een soort 'mimetische verdubbeling' plaatsvindt die een versterking resp. een
verzwakking van de inhoudelijke boodschap bewerkstelligt. Hoe wordt de inhoud van
de leiderschapsles teruggespeeld door de retoriek in de tekst?

VO/J cfe

"Fo//ow //ze /earfer.... /coder... /eaacr. ...

Met retorische kracht onderstreept de auteur zijn intuitie over leidinggeven in het
postmoderne tijdsbestek. Dat er zeve/i grondbeginselen van succes zijn appelleert
aan onze overtuiging dat we hier met een kern van 'heilige' principes te doen
hcbben: god schiep de wereld in zeven dagen, onze week telt zeven dagen en in het
klassieke (archimedische) wereldbeeld cirkelden er om de aarde zeven planetea
De vanzelfsprekenheid waarmee de auteur de basketbalmetafoor introduced! is
een toonbeeld van het eerste principe: poneer jezelf als winnaar, wees van je eigen
succes overtuigd! Door de magische kracht van de leiderschapsmetafoor kan deze
'American dream' werkelijkheid worden. Het is geen kwestie van genialiteit op
geestelijk of fysiek niveau, maar het simpelweg toepassen van een succesformule. We
hoeven geen Ford, Albert Heyn of Walt Disney te heten om de magie van de metafoor
te begrijpen. De zeven grondbeginselen van succes vormen met de geciteerde
uitspraken van coaches schering en inslag van de tekst. Ik word als lezer längs dit
vlechtwerk van succesprincipes en succesverhalen heengeleid. Met elke regel bekniipt
mij meer het gevoel ingewijde te worden in een simpele maar krachtige missie voor
leidinggeven in het informatieüjdperk. De metaforische kcnnis is evenwel ook

43. Deze 'retorische analyse' van <fe wi/ze van overdrac/if van de inhoudelijke boodschap is gebaseerd
op Watzlawick's onderscheid tussen inhouds- en betrekkingsniveau, in: De pragmaf/jcAe ajpecfe« van
</e menje/y/fce commun/cafre 42 e.v.
44. Populaire song van de groep Cross & Fyah.
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"hermetisch': ze blijft besloten binnen de metafoor tot we haar gaan toepassen op
ons eigen team. Dit wordt door het tweede principe bekrachtigd: £r 2a/ n/ete
^ewrc« te/iz/yyg z«//"acfte o/it/erwee/n/. Het tweede principe poneert de mentale
switch die we moeten maken als sleutel tot succes. Sp>ee/yeze//"a/s overwm/iaar is
niet zomaar een spelletje maar een voorwaarde om jezelf als individu en als deel
van de organisatie het succes toe te eigenen, om je identiteit als winnaar te
constitueren. Om aan deze positieve variant van het principe van 'selffulfilling
prophecy' gehoor te geven, moeten we natuurlijk van het eerste principe heilig
overtuigd zijn. De auteur roept bij mij als lezer een gemengd gevoel op, een
zekerheid door de bevestiging van bekende noties en een fascinatie door nieuwe
inzichten, grenzend aan (on)geloof aangezien ze wonaerschoon kloppen.

om ne/ .yy.s/eem en er za/ oo£ voor yow gezorga" worßfen. Het diep-
verankerde oerbesef van deze sociale wet heeft eveneens een retorische tegenhanger
in de tekst. AnaJoog aan dit derde beginsel van sociale wederkerigheid is de
correspondentie tussen de mate waarin de metafoor succesvol de tekst a/s geAee/
organiseert met de kracht van haar foegesp/tefe betekenis. De metafoor profileert
zieh niet alleen op haar eigen gebied van sport en spei maar ook op de 'topos' van
organisaties. Elke particuliere 'match' van een organisatorische funetie met een
spelersrol overtuigt de lezer van de werkzaamheid van de metafoor als geheel, en
andersom, de 'adequatio' van de metafoor in het algemeen bevestigt het 'kloppen'
van de basketbalmetafoor tot in detail. Zo word ik als lezer primair emotioneel
geraakt door de verrassende herkenning van het analoge verband, waarna ik
cognitief in de inhoud van de boodschap ga geloven. De verschülende rollen van de
basketbalspelers corresponderen wonderlijk genoeg &n op £en met de kernwaarden
van een organisatie-cultuur van winnen: ;nnova//e, /n/egro/ze, prooMC//e, mo/zva/ie,
ia/ans, groe/, Au//?Aronne/i en oncfer5/eM/i;>ig. Door een prettig, harmonieus gevoel
dat we ervaren wanneer we in de werkelijkheid geen chaos aantreffen, maar
verbanden die precies in elkaar grijpen, zijn we rijp voor de les van 'gedeelde
verantwoordelijkheid' en 'teamspirit'! Deze les leert het vierde beginsel: /Vq/?/eer
yeze(/" op youw geo/ea", maar /eer 00/: op anaere p/aa/5e/j /e yi/Mcfto/7eren. Ook de
auteur is geen solist, hij getuigt van 'teamspel': de leiderschapsles heeft hij samen met
topsporters, coaches van succesvolle basketbalteams en 'zwaargewichten' uit de
auto-industrie opgesteld. Deze metaforische uitleg maakt de samenhang tussen
'multifunctionaliteit' en 'stressbestendigheid' begrijpelijk. Een championship-team
weet in tijden van 'transitie' en 'crises' de dreigende chaos te keren in kansen voor
groei en innovatie. De basketbal-metafoor concretised! abstracte management-
coneepten tot tastbare en zichtbare beeiden. De auteur beweegt zieh met hink-
stapsprongen van de wereld van organisaties naar het sportveld en realiseert
hiermee het vierde succesprineipe.

De auteur blijkt ook een meester te zijn van het zesde leiderschapsprincipe: spec/
nief zomaar een spe//e//e, maar /eer en /mp/emen/eer spe/pa/ronen. Tussen zijn
eigen reflecties door laat hij andere kenners van sport en organisaties aan het
woord. De wijze waarop hij hun bevindingen citeert en parafraseert gaat volgens
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een patroon van 'elkaar de bal toespelen'. Dit is de manier waarop topspelers direct,
intuitief en effectief 'intunen' op 'tnrbulentie' tijdens een topwedstrijd, zonder zieh
af te vragen hoe hun de bal is toegespeeld en hoe zij deze verder zullen spelen.
Ook de auteur bekommert zieh minder om nauwgezette argumentatie en onder-
bouwing, maar formuleert doeltreffend de zaak waarover het gaat. Z/e A/er, /ezer,
de Z>as/5pr/>7c//?e5, Aoe re we/vfce/7 en waaro/n, iJfc jpee/ ze M /oe, a/5 Aa//e(/es die
rf/rec/ ew zefer z«//en score«.

Rest de vraag: Hoe wordt de gemiddelde werknemer een topbasketbalspeler die
zowel functioned uitmunt op een specifieke positie als multifunctioneel inzetbaar
is, stressbestendig en juist creatief in tijden van crises? Dit vormt de 'quint-
essence', de boodschap van het vijfde succesprincipe. Volgens de auteur berust
"championship performance" op een "shared vision and mission". Maar onder het gras
van het 'softe harmoniemoder schuilt het addertje van een heftige concurrenuestrijd.
Met de verplaatsing van het basketbal-organisatieprincipe van de 'zachte' naar de
'harde sector" gaat een betekenisverschuiving gepaard, die succes in verband brengt
met strijd en vijandigheid. Dit wordt door het zevende principe geformuleerd:

oes/e aanva/.

77je cAam/wow.rA/p te&e/oa// .system re//es on a tea/n-ortented, pressure
rotates toward^ /Ae o/jpone/J/ w/7A /Ae Aa// a/Jt/ move^ crggress/ve/y /« an

Uiteindelijk blijkt oorlog toch de vader van alle dingen te zijn: het echte leiderschap
ademt een geest van 'onverzoenlijke agressie'. Sleutelconcepten uit de leiderschapsles
bevatten verslcten militaire metaforen zoals 'aanval', Verdediging', 'tegenstander" en
slapende mechanistische metaforen zoals Tcracht', 'energie' en 'druk'. Achter de
uiterlijke humanistische glans van organisatorische kernwaarden van 'het algemene
belang", 'cohesie', 'creativiteit en 'innovatie' blijkt een gedragsmatig beloningssysteem
het 'zelf-actualiseren' pavloviaans te bekrachtigen. Eufemistisch wordt van 'educatie'
gesproken, maar in de dagelijkse praktijk van organisaties zal het neerkomen op
socialc en economische druk op iedere werknemer om even goed, snel en effectief uit
te muntcn in leiderschapskwaliteiten. Gy ZK// ee« /e/dS?r wor^e« en Gy ZM// Z/CA ten
eeMw;gen rfage Wi/ve/i on/w/Me/e«, abor/eren en groe/en zijn de geboden van deze
managementovertuiging.

i. 4.5 De <i«AAe/e Aocxiyc/jap van race«

'Vl/s /Ar eew woort/ geirw/Ar, ze/ //w/wp/y Z)«/n/rfy op woga/ 5/wa/ewde /oo«, da«
ieteA^n^ Ae//?rec/e5 wa/ ;^ w/7 do/ Ae/ AeteA^n/ - w;As /weer ew nife /w/Wer ".
"De vraag «, " ze/ ,4//ce, "q/y« we/ Aa/w/ m̂ uke/7 da/ woorde/i zovee/ verscA/V/c/jde
d/ngen fee/eA»new ".

45.
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"De vraag is," zei //wm/?/y Duwi/tfy, "wie Je Äaas za/ zi/n - da/ is atfes. "*"

De basketbalmetafoor is niet alleen ambivalent omdat een metafoor per definitie een
'overdrachtehjke betekenis' aan de 'conventionele inhoud' toevoegt. Onder de cogni-
tieve oppervlakte van de metaforische leiderschapsles zit een paradoxale boodschap
verscholen, die lijkt op een 'dubbele binding"*'. Om het succes deelachtig te worden
moet aan onvervulbare voorwaarden worden voldaan. Zelfs een professioneel topteam
speelt immers niet uitsluitend succesvolle wedstrijden waarin crises en chaotische
spelsituaties tot kansen om te scoren worden gekeerd. 'Succes' krijgt in de metafo-
rische uiteenzetting de surrealistische betekenis van het aaneenrijgen van de ene
glansrijke overwinning na de andere. In deze wereld van 'glamour and glory' lijkt er
geen tegenslag, faalangst, gemiste kansen of domme fouten te bestaan, evenmin de
minder leuke kant van het moeizame trainen met momenten van wanhoop om toch vol
te houden, laat staan dagelijkse beslommeringen, onzekerheid of sleur. Dit wordt ook
onomwonden zo gesteld: "On the championship basketbalteam everyone is a leader".
Hierbij wordt verwezen naar Weicks concept van 'enactment', hetgeen deze manage-
mentvariant van de Maslowiaanse welzijnsboodschap uit de jaren '60 en '70 een
wetenschappelijk cachet geeft. De leiderschapsmissie is een stralende zon in het zenit
die geen schaduw werpt, zoals de 'zelf- geactuahseerde mens' uit de humanistische
Psychologie geen schaduwkanten meer kent. Deze zon in het betoog is zo sterk dat elk
opkomend kiempje van twijfel door een verzengende hitte verschroeid wordt. De
missie wordt uitgedragen door een monoloog van zelfverzekerdheid. Er is geen
meerstemmigheid in de melodie te beluisteren, laat staan dissonanten of valse noten,
tegenmelodie noch tegenritme,- wel spreekt de stilte van het ontbreken van deze
geluiden.

Deze stilte onderstreept de messcherpe retoriek waarmee de nieuwe stijl van
leidinggeven wordt verkocht. Door de zachte disciplinerende macht van de
humaniora worden ook de werknemers, die zieh voor het leiderschap niet geschürt
achten - zieh te oud of niet in staat voelen dan wel geen zin hebben in te stappen in
de carrousel van de 'education permanente' - met harde hand sociaal gedemoveerd,
gedegradeerd of uitgerangeerd. De blijde boodschap van de nieuwe kerstening
creeert haar eigen ketters. Door een subtiele sociale technologie wordt er een groep
gemarginaliseerden aan de zelfkant van de samenleving toegevoegd: na de
goddelozen, de criminelen, de daklozen en de redelozen zijn er nu ook de
'zelflozen' die hun 'innerlijke leider* weigeren te actualiseren. Giy z«// zic/i /ra/is-
To/vneren to/ een /7exi£e/, s/ressAes/en Jig en /m/Z/i/i/nc/ionee/ Ze//! Dat het om een
blijde boodschap met religieuze kracht gaat is gemaskeerd achter het wereldlijke
karakter van de basketbalmetafoor. Deze spreekt ons alien aan en verpakt een
'tricky' (in de dubbelzinnige betekenis van het woord) managementmodel in een
simpel beeld. De lessen uit de metafoor worden 'straight' gebracht en ogen on-
dogmatisch, want met 'redenen' omkleed. De argumentatie ademt echter een
dictatoriale geest van evidentie. De 'grondbeginselen' die de leiderschapsles zouden

46. DepragmafacAe ajpecten wan de menre/yte commun/cafte 67.
47. Ibidem. 171 e.v.
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moeten onderbouwen, komen als zelf-evidente 'redenen' uit de lucht vallen. Nu
eens worden het 'sleutelfactoren' genoemd, dan weer zou het om 'essentiöle
ingrediönten' of 'elementen' van succes gaan. Wat de uiteindelijke drijvende kracht
achter het succesverhaal is, komt als aap uit de mouw aan het einde van de
leiderschapsles. Ter verheldering van het zesde basisprincipe wordt met zoveel
woorden gesteld dat de blijde boodschap 'pays off. Een organisatie die de para-
digmawisseling van een voetbal- naar een basketbalmentaliteit genereert zal dat
dubbel en dwars terugverdienen, want

77iey /enrf to aWrac/, re/o/w /Ae Z>es/ e/np/oyeei. rAe.y tend to devefop fAe
/Ae Z>esf new prodi/c/, /Ae /no^/ e$ec//ve process'. 7Äey tenrf to j

77je.y /end to Aave /norê E/n."**

Wie zou deze verleiding kunnen weerstaan? Maar ook: welke organisatie kan de
mooie belofte ooit waarmaken? Ten slotte: hoe kunnen we aan de verleiding van dit
'heilige moeten' ontsnappen, want de dubbelzinnige, agressieve maar vreedzaam
ogende boodschap dat Verdediging de beste aanval is', wordt met gespierde taal
onderstreept:

77ie /no5/ /Vwporfanf <A/ng w to star/, ftecowse once o/Aers in .yot/r iwdws/ry s/ar/
Aawipio/Js/j/p capaAZ/irtes, _yow may never ca/cA «p""

Met dit Iaatste schot schiet je als lezer vanzelf in de verdediging. Wanneer ons de
bedoelde economische straf ten deel valt is het immers onze eigen schuld door het
overtreden van het nieuwe gebod?

Voor degegen die zieh laten inspireren resp. manipuleren door de metafoor blijft
het evenwel de vraag hoe de organisatie-ontwikkelingsdoelstelling concreef voor
de praktijk te vertalen. Last de auteur op dit punt een retorische stilte in, als ware
zijn metafoor een verkapte reclameboodschap om de succcsformulc door zijn
consultancybureau te laten implementeren? De basketbalboodschap draagt evi-
dente doch hermetisch gesloten kennis over. We kennen de boodschapper van dit
soort kennis als de slang uit het paradijsverhaal. Het succesvol toepassen van de
basisprineipes vraagt om een manoeuvre, vergelijkbaar met de beweging van een
slang die in haar eigen staart bijt. Het 'succesvolle basketbalteam' vooronderstelt
immers dat de switch tot een 'basketbalmentaliteit' reeds gemaakt is. Dan pas is het
slotakkoord van de tekst geen cirkelredenering maar zo klaar als een klontje, zoals
de auteur het ook brengt: Aef Ae/angr//As/e /s o/n gewoon /e beginnen!

48.1«a£ferj/»p /euont^om c/iampio/is/i/p 46.
49. Ibid. 48.
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5.4.4 De geeste////fce rfn'ongAuw va« succes

£//je new Gattung PMosop/ze/j Jfcom/nr /jerai//? icA wage es, sie aw/ e/nen
/. Mwge/in/Ar//c/ie/7 Na/new ZK taM/en....moc/i/ew aVew />A/7osop/ie/7 o'er

a/s Ferswc/zer ftere/c/me/ weraew. .̂.̂  ßrawc/je JC/J nacA a//eaewi
e/gens zu sage«, aass OMCÄ s/e yf*e/e, se/ir ^e/e Ge/s/er se/n werden,
PA/7osop//e/2 **

Met dreigende taal leren we hoe het geluk deelachtig te worden. De metaforische
les yörceer/ ons in het goede nieuws te gaan geloven. De sportmetafoor organiseert
in de tekst een 'competitieretoriek' die de boventoon voert ten opzichte van de
gepropageerde 'teamspirit'. Het perspectief van 'fair play' Staat uiteindelijk in de
schaduw van een vijandige concurrentiementaliteit. 'Fair play' verwijst naar een
ethische invalshoek, die kan voorkömen dat de gronddynamiek van sportiviteit en
samenspei uit balans raakt. Metaforisch gesproken wordt er vanuit een compe-
titiementaliteit eenzijdig voor 'de knikkers' ten koste van 'het spei' en 'de spelers'
gekozen. S/?e/ew om ne/ spe/ articuleert als het ware een ethische basishouding van
spelers die het speien als kunst en het plezier in het spei primair stellen ten
opzichte van het einddoel om te w/nwe/i. Het principe van 'fair play' creeert een
'ludieke norm voor rechtvaardigheid' tussen de spelers, waardoor de instrumentele
doelstelling van concurrentiestrijd en winnen wordt gerelativeerd. Niettemin blijft
het grondgegeven bestaan dat het spei winnaars en verliezers kenL Uit het 'ludieke
rechtvaardigheidsbeginsel' volgt dat een team omwille van het speien van het spei
zieh inzet om te winnen maar niet andersom dat het spei om de winst wordt
gespeeld. Deze laatste omdraaing is het addertje onder het gras van de
basketbalmetafoor. Door die perspectiefwisseling wordt de sportmetaforiek op
onkritische wijze gebonden aan eisen van de organisatorische instrumentele rede
om te winnen koste wat het kost. Deze gebondenheid heeft het karakter van een
'dubbele binding' omdat er tegelijkertijd de 'worst van bevrijding' voor de neus
wordt gehouden.

Wellicht zal een doorsnee-reactie op het nieuwe geloof in "flexbanen', 'championship
organizations', 'high performing teams' en 'employability' onzekerheid, onrust en
weerstand zijn. Wanneer het succesverhaal niet wordt belichaamd door een levend
geloof van werknemers en organisatie in zichzelf en in elkaar, wordt het een
'geestelijke dwangbuis van succes'. Daarbij is het de vraag of er geen belangen of
fundamentele rechten van personen of groepen worden geschaad, zoals 'het recht op
arbeid' van werknemers die geen leiderschapsambities koesteren. Wanneer dergelijke
psychologische en ethische vragen overgeslagen worden, komt 'net misleidende
aspect' van de metafoor naar voren. We zouden de basketbalmetafoor kunnen her-
formuleren door de invalshoek van 'fair play' juist op de voorgrond te stellen. In
overeenstemming met die alternatieve interpretatie kunnen we in organisatiekundige
literatuur aanknopingspunten vinden hoe dit perspectief concreet te vertalen voor een

50. Nietzsche: 7e/«ei«i von G«/ unc/fiöie in: Werte /// 53-54.
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organisatiecontext.*' Dit zou onder meer betekenen dat de organisaüc-(verandenngs-)
kundige veeleer een facilitator en procesbegeleider wordt dan een expert. Deze
bewaakt het proces en bewaart een kritische afstand tot de sociale dynamiek en de
metafonsche retonek. Een capabel organisatie-(verandehngs)kundige munt niet
zozeer uit in het voorschotelen van modieuze, exotische en succesvolle veranderings-
metaforen, maar in het genereren van een bepaald emotioned klimaat. Er is immers
vertrouwen en betrokkenheid van werknemers nodig om te achterhalen welke
orgarusatiebeelden er leven, en welke beweegredenen er zijn om voor sommige
metaforen warm te lopen en zieh tegen andere te verzetten. Het daadwerkelijk
vormgeven van de invalshoek van 'fair play' vraagt van de Veranderingskundige' om
aan te sluiten bij de belevingswereld van alle betrokkenen in een organisatie. Dit
'aansluiten' betekent onder meer dat z(h)ij hun (beelden)taal leert verstaan en de
voorwaarden voor communicatie schept zodat zij zelf de metaforen creeren die passen
bij 'de organisatorische werkelijkheid' waarin ze (niet/ wensen te) levea

Onder deze randvoorwaarden kan een leiderschapsmonoloog worden omgebogen tot
een dialoog, waarin de door het topmanagement gewenste veranderingsrichting met
een metafoor ter discussie aan alle betrokkenen wordt voorgelegd. De consequentie
hiervan is dat vraagstukken van 'flexibiliteit', 'employability' en 'de lerende organisatie'
complexer worden dan het simpelweg toepassen van een succesformule. Uiteindelijk
wil iedereen, ook een 'doorsnee-werknemer met een voetbalmentaliteit van het
industriele tijdperk' gehoord en serieus genomen worden. Het is aannemelijk dat als
gevolg van een gelijkwaardige verdeling van (materiele en immateriele) winst en
verantwoordelijkheid commitment voor de organisatie op grond van de dialectiek van
"betrokken-worden' en 'betrokken-raken' op een natuurlijke wijze voortvloeit. Het
proces van organisatie-ontwikkeling wordt dan een waagstuk om de pluriformiteit van
levende metaforen te laten spreken in een 'organisatorische multiloog'. Laten we dus
niet alleen maar een les leren uit 'het succesvolle basketbalteam', maar vooral uit de
'succesvolle basketbal/we/a/fror'. Op deze manier kunnen we haar metafonsche
boodschap herinterpreteren. Niet zozeer relevant is het zoeken naar 'succesfactoren'
van de basketbalorganisatie, maar het reflecteren over de wijze waarop de
basketbal/ne/q/bor als een krachtig retorisch instrument rungeert voor (het denken
over) veranderings- en ontwikkelingsprocessen in organisaties. Deze perspectief-
verandering zorgt ervoor dat Ac/ /we/a/frracAe proces van betekenisgeving als zodanig
centraal gesteld wordt, in plaats van de specifieke metafoor die op grond van haar
retorisch vermögen gereificeerd en instrumenteel in het organisatiediscours opduikt
Deze 'linguistic turn' genereert een beslissings- en (onder)handelingsnumte waarin
waardegestuurde bezinningsmomenten ten aanzien van het strategische handelen en
instrumentele denken in organisaties worden bewaakt en bewaard. Wanneer zulks
gerealiseerd wordt, is het resultaat ten opzichte van de basketbalmetafoor een
minder 'flexibele' leiderschapsles. Als voorbeeld van een waardegestuurde visie op
leiderschap citeer ik Gandhi's 'oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid' ten tijde

51. Bij voorbeeld: Brenters: Z?e orgun/ia'/e a/$ nefwenfc. //oe me/wen orgam.saftej verankere« en
mengen. Schön: 77ie /?e/7ec/ive /Vacfioner. //ow/?ro/es.rio/ia£s rti/ifc w acfio/t.
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van de Britse overheersing van India. Het komt mij voor dat beide 'leiderschaps-
lessen' vanuit een vergelijkbare humanistische inspiratie spreken: om als individu
in een positie van 'innerlijk leiderschap' te gaan staan. De laatste heeft evenwel
niet alleen een sterk retonsch effect maar behelst tevens een sociaal gedragen
'spelmetafoor' die een aanzet geeft tot reflectie, bezinning en politieke moed om
niet langer een s/»e/W van politieke krachten te zijn:

We are a// /?«p/>e/s wi fAeir Aartük. 5M/ ;7 wow/a" Ae wrong awa'yöo/i.yA to Wame
fAe aMfAor/(y. 77ia/ aw/Aor/f>> £/oe5 /iof com/«/ us to £e pi/ppe/s. We vo/«n/ar//y
rH/J /wto /Ae/'r ca/w/>. // is //»ere/ore ope/j to a«y awe/ every one q/"«s to re/kse to
p/ay /Ae ßr/Y/sA game."

3.5 £ew /weta/bracAe AiAKufe/v/ig vaw o/-gaw/sär//e.s

Er verschijnen in de (Amerikaanse) managementliteratuur aan de lopende band
nieuwe metaforen die als 'de sleutel tot succes' worden aangeprezen. In dit
populaire genre lijkt het erop dat de instnimentele rede zieh maskeert achter een
alternatieve fooA:. Is dus de conclusie dat in het organisatie-discours alleen
ogenschijnlijk een 'humanistische organisatorische rationaliteit' wordt gearticu-
leerd, die uiteindelijk een /«d/e£e verscA//n//jg5vorm van 'de instnimentele rede'
blijkt te zijn? Dat er massaal creatieve middelen, succesverhalen uit de consul-
tancypraktijk, innovatieve managementideeen, vernieuwde stappenplannen en
succesformules worden aangeboden en ingekocht is uiteindelijk immers ter
verhoging van de organisatorische winst, effectiviteit en efficiency? Niettemin zijn
er in het organistiediscours ook teksten aan te treffen" die in aanzet een
alternatieve vorm van rationaliteit vertegenwoordigen. Zou het zo kunnen zijn dat
daarin een 'communicatieve rationaliteit' tot expressie wordt gebracht, met
speciale aandacht voor de rol van verbeelding, inruitie en emotionaliteit voor de
generatie van (praktijk)kennis? Op welke wijze zijn deze elementen van belang
met betrekking tot een ijkpunt voor 'metaforische communicatie en interactie',
teneinde metaforen esthetisch, psycho-sociaal en ideologisch te toetsen? De
veronderstelling van dit onderzoek is dat op basis van een dergelijke alternatieve
vorm van rationaliteit er een r/cAtewoer kan worden geformuleerd voor 'een

32. Gandhi, geciteerd in Parekh: Gamfli; 'J Po/;Yico/ /"/»/ojop/iy. /4 Cnftco/ Etam/nafton 124.
S3. Bijvoorbeeld: Goia & Chittipcddi: Sensemaking and sensegiving in strategic change initiation
Sfrafeg/c A/anagemen/yourna/. (12) 433-448; Palmer & Dunford: Conflicting uses of Metaphors:
reconceptualizing their use in the field of organizational change /Ica^cm^ o/A/anagemen( Review (21)
691-717. Weick: Theory Construction as Disciplined Imagination ./Icarfemy q/"A/a»iagenie«f /?ev/ew
(14) 4, 516-531.Yanow: Supermarkets and Culture Clash: The Epistemological Role of MeUphors in
Administrative Practice American /?eview o/ Pufe/ic /Idm/n/jfrarion (22) 2, 89-109. Tsoukas:
Analogical Reasoning and Knowledge Generation in Organization Theory Organijafion 5fuif/ej (14) 3,
323-346. Hiischman: Ideology in Consumer Research, 1980 and 1990: A Marxist and Feminist
Critique, ./ourna/ o/Consumer ./tesearc/z (19) 537-555. Behn: Management and the Neutrino: The
Search for Meaningful Metaphors Pu6&'cj4<fau>iMrraft'ofl A«VICM>. (52) 5,409-419.
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metafonsche benadering van organisatievraagstukken'. Op grond daarvan zullen er
metaforen worden gegenereerd die zowel effectief zijn als sociaal gedragen en
pnncipieel kritisch (kunnen) staan ten op ziehte van de heersende ideologic
Zonder die grondslag kan 'de trend van creatieve benaderingen van organiseren'
niet worden onderscheiden van een tijdelijke lucratieve hype die even snel weer
plaats zal maken voor een nieuwe mode.

Inmiddels is er een serieuze discussie ontstaan over de (vrij)blijvendheid van de
metafoor en over de noodzaak om een methodologisch kader voor haar
wetenschappelijke toepassing te ontwikkelen.*'' De vraag of er een 'organisato-
rische meetlat' voor metaforen bestaat vormt de aanleiding voor een aantal
symposia en publicaties over het onderwerp me/o/bre/i en o/ga/i/sa/ies." Daarin
zijn verschillende posities ten aanzien van het gebruik van metaforen in de
organisatieliteratuur in kaart gebracht en vertegenwoordigers van standpunten aan
het woord gelaten. In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk is aan de vraag naar
een 'maat' voor metaforen aandacht geschonken, onder meer tegen de achtergrond
van een 'constructivistisch' versus een 'non-constructivistisch' standpunt, van
'voorstanders' en 'tegenstanders' van het gebruik van metaforen in de organisatie-
kunde. Het uitgangspunt in voornoemde reeks publicaties is echter niet om een
bepaald 'pro-' of 'contra'-standpunt ten aanzien van de metafoor in te nemen maar
om bestaande discussies te inventariseren en nieuwe concepten, metaforen en
toepassingen te ontwikkelen. Centraal hierbij Staat de vraag hoe metaforen
toegesneden kunnen worden ten behoeve van organisatieonderzoek en organisatie-
ontwikkeling. Zijdelings wordt aandacht besteed aan de epistemologische pro-
blematiek die hierbij meespeelt. Welke theoretische status heeft de metafoor in de
organisatiekunde? Wat is de consequentie van het gegeven dat er geen fun-
deringsroute kan worden bewandeld £w;7e/i c/e me/q/öor om**? Wat betekent de
onderkenning dat er alleen een re/a//eve grondslag kan worden gegeven, dat wil
zeggen een herleiding tot een 'intern standpunt' dat zelf ook pnncipieel
metaforisch van aard is? Mogelijk wordt nu in het spoor van een 'post-modern' y?/j
<fe s/ec/e defirutief afscheid genomen van het zoeken naar een 'onafhankelijk en
absoluut ijkpunt', waaraan metaforen ontologisch en epistemologisch kunnen
worden afgemeten. De consequentie van een dergelijk relativisme is de onder-
kenning dat het slechts mogelijk is om hun relatieve waarde ten opzichte van

34. Bijvoorbeeld tussen Morgan, die als een 'radicaal constructivist' te boek Staat en meer 'gematigde
constmctivisten' die op het gevaar van het gebruik van metaforen in een wetenschappelijke context
wijzen: Pinder & Bourgeois: Confro//ing 7ropej m y4<foimi'jfrar/ve Science in: /ic/mimjJarfive Science
(2«a«er/y. Dec. 1982. Morgan: More on Metaphor: Why We Cannot Control Tropes in Administrative
Science j4<fau/tMtarftVe Science ßuarrer/y (28) 601-607.
S3. In de negentiger jaren van de vorige eeuw aan het King's College in Londen met publicaties onder
redactie van David Grant & Cliff Oswick.
56. De redacteuren lijken Derrida's standpunt (in: A/argej cfe /a Pni7ojop/we> te onderschrijven, dat er
voor een sluitende theorie over metaforen altijd een metafoor 'te weinig is' om de impliciete metaforen
in de theoretische grondbegrippen te definieren, zodat het onmogelijk is een 'metaforologie' op te
stellen (een theorie die zelf niet behept is met metafonsche betekeniseffecten) of 'een metafoor teveel'
door de onvermijdelijke 'metaforiek' in tekstea
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elkaar en ten opzichte van een externe waarde of doelstelling aan te geven,-
bijvoorbeeld het oogmerk om wetenschappelijke kennis te genereren of het doel
'om organisaties diagnostisch te lezen'. Dat het onmogelijk is om de metafoor tot
een 'niet-metaforische grondslag' te herleiden trekt een wissel op een fundamen-
teel filosofische invalshoek om haar verschillende verschijningsvormen en haar
praktische werking te beschrijven. Daarmee is de organisatiekundige weg geopend,
die ook in voomoemde publicities wordt bewandeld, om metaforen te groeperen
en te typeren met betrekking tot de doelstellingen waarvoor ze worden gebruikt.
Tegenover de fundamentele vraagstelling naar 'de grondslag van metaforische
communicatie' worden dergeüjke 'regionale routes' veeleer gekenmerkt door een
instrumentele en functionele optiek. ....,• . .

Ook in het onderhavige onderzoek wordt het radicale uitgangspunt van 'de
onontkoombaarheid en de onherleidbaarheid van de metafoor' onderschreven. De
conclusie die ik hieraan verbind is om de mogelijkheid te onderzoeken of er een
mefa/&ri.K:Ae growrfs/ag dan wel een grondslag op me/q/bmc/re w/ze kan worden
gearticuleerd. Dit heeft consequenties voor de gezochte 'derde grondhouding
tussen rationalisme en romantiek', namelijk dat zij zelf de metaforische aard van
hetgeen zij fiindeert vooronderstelt. Dit 'circulaire gegeven' nodigt uit tot een
hern^nentisch gezichtspunt. Daarbij is vooral van belang dat de 'eigen voorin-
genomeitneic , het 'subjectieve' en het 'ideologische' karakter van het ingenomen
standpunt, niet kan worden 'bewezen' noch 'ontkracht' op grand van een 'neutrale'
of 'objectieve' positie. Volgens de hermeneutiek dienen 'vooringenomen' ideefin,
associaties en veronderstelhngen niet als 'bias' te worden buitengesloten maar als
onderzoeksmateriaal in de reflectie meegenomen. Ze worden als 'bron' voor het
proces van betekenisgeving positief gewaardeeerd. De eerste subparagraaf geeft
een indruk van enkele 'regionale routes' die bewandeld zijn om het (weten-
schappelijke) gebruik van metaforen method(olog)isch in te kaderen. In de vol-
gende subparagraaf worden enkele voorbeelden uit de literatuur behandeld waamit
een 'dialogisch principe' wordt gedestilleerd teneinde de praktijk van 'metafo-
rische communicatie' kritisch-humanistisch te onderbouwen.

Aan de hand van Morgans werk zijn er 'drie niveau's' onderscheiden waarop de
metafoor figureert: in meta-theoretische reflecties, op het niveau van de weten-
schappelijke theorievorming, en op het toepassingsniveau van management. Op het
eerstgenoemde 'hoogste' of 'diepste' niveau (afhankelijk van welke metafoor men
als indelingscriterium voor kennis kiest) werken metaforen op paradigmatische
wijze in het proces van betekenisgeving door. Een 'paradigmatische metafoor'
blijkt uit de wijze waarop 'de (organisatorische) werkelijkheid' wordt ge-
conceptualiseerd en beschreven. Dit niveau van metafoorgebruik komt overeen met
Burrell en Morgans' 'raster' van 'metaforische paradigmata': 'functionalistisch',
'interpretatief, (radicaal) "humanistisch' en 'structuralistisch'. Derrida spreekt in
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dit verband van 'meta-metaforen'. Op analoge wijze worden termen gebruikt als
'macro-metaforen', 'verhaahnetaforen' en 'moeder-metaforen'". Vergelijkbare
indelingen berusten op een verondersteld /w/jcfa/we/7tee/ 'metaforisch niveau' ten
opzichte van a/£e/e/cfe niveau's: 'diepte-metaforen' en 'generatieve metaforen''*,
'wortel-metaforen'", 'sterke' metaforen*, 'geslaagde metaforen'*' en 'metafo-
rische velden'" zouden aan de basis staan van onze 'standaard' metaforen en
cliche"-beelden. Met betrekking tot de bedrijfskunde kan ter illustratie op de
metafoor van de 'mens-machine' en de oorlogsmetafoor worden gewezen die een
grondslaggevende rol vervullen.

Anderssoortige indelingen berusten niet zozeer op 'niveau-verschillen' in meta-
foorgebruik, maar geven een andere taalfilosofische typering aan. Een bekende is
die van 'dode' en 'slapende' tegenover 'levende metaforen'", van 'nieuwe'
tegenover 'versleten' metaforen*'', of het verschil tusscn 'structural' en 'orien-
tational' metaforen". Een andere wijze van systematisering wordt verkregen
wanneer de metafoor als stijlfiguur ten opzichte van andere 'tropen' wordt ge-
situeerd, zoals de metonymie, de synecdoche, de simile en de personificatie^.
Vanuit een taalpsychologische invalshoek is een onderscheid gemaakt tussen
visuele, auditieve, kinesthetische metaforen en kunnen typologieön worden
opgesteld aan de hand van de psychologische functie van metaforen, bijvoorbeeld
defensieve, ondersteunende en start-metaforen.^ In dit onderzoek is naast de
filosofische insteek ook een psychologisch indelingscriterium gehanteerd om te
kunnen onderscheiden tussen 'emotionele', 'cognitieve' en 'interactieve' (Waarcfe
van) metaforen. Dit onderscheid is gebaseerd op de analyse van creatief
therapeutische literatuur uit het vorige hoofdstuk, in het bijzonder de gekarak-
teriseerde 'antropologische invalhoek' op de psychologische functie annex
symbolische betekenis van beeiden. Voor de 'deconstructie' van de basketbal-
metafoor heb ik van deze psychologische optiek op metaforen gebruik gemaakt om
te onderzoeken hoe de inhoudelijke boodschap door het betrekkingsniveau van
communicatie wordt bekrachtigd of gerelativeerd.

57. Buys: A/efa/ömeren. Naar een proce.sgericnfe vi j/e op me/a/ören 51.
58. Schön: Generative mefap/ior: /i perspective on proi/em jemng m joc/a/ po/ie>> in: Oltonv:
A/e«apnor anrf 7VroMgnf.
59. Grant &Oswick(ed) Organisation £>eve/opffienr 193-204. •-.•-.
60. Black: More o« A/elap/ior. In: Ortony: A/efapnor an*/ 7"nougÄf 27.
61. Bulhof: Darw;ni Ong/nj o/S/7ec/ei: Setoverenife wefenscna/»
62. Marshak: Merapnori, A/efapnoric F/'e&b anrf Organ/zafiona/ CAangc. in Grant & Oswick (ed.)
A/etopnor and o^gan/jaftonj 147-166.
63. Bijvoorbeeld: Ricoeun La m^(ap/iore v/ve. Zie voor een verdere uitleg van deze termen hoofdstuk
4, paragraaf 3.2
64. Nietzsche: C/eier PTanrneif und Lüge ;m a«ijermora//jcnen S/nn 6. .••..., • •
65. LakofT& Johnson: A/efapnors We Live Sy
66. Gibbs: /Voce« and proc/uc/5 m /nafc/ng renje o//ropei. in Ortony: A/efapnor an</ Tnougn/. 252-
276. Zie voor de betekenis van deze terminologie hoofdstuk 4 paragraaf 1.
67. Derks & Hollander: Esjenr/ej van M.P. 5/eufe/i rorperioon/z/fce verandenng 426.
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In vergelijking met een linguistische categorisering in soorten stijlfiguren, verlegt
een taalpsychologische en taalfilosofische benadering de aandacht van het linguis-
tische prodwc/ naar het /voces van 'metaforiseren', waarbij vaak op een innerlijk
verband van taalstructuren met het ken- of denkproces wordt gewezen.** Bij-
voorbeeld vanuit een taalfilosofische invalshoek verklaart men de semantische
werking van de metafoor meestal in termen van een 'vergelijkings-', 'substitutie-'
of 'interactiebenadering'.^ In de eerste twee benaderingen wordt de metafoor min
of meer als het eindresultaat beschouwd van het proces van vergelijken of
substitueren van een element uit het 'onderwerpdomein' (waar het c/gcn///X over
gaat) met een element uit het 'metafoordomein' (waarnaar de betekenis wordt
verplaatst). De 'interactie-benadering' kenmerkt zieh door een o[ywa/n/scAer optiek
op het proces van metaforische betekenisgeving: namelijk dat de 'overdrachtelijke'
betekenis berust op een dialectische wisselwerking tussen beide betekenisdo-
meinea T /•,•••••;•.••.

De meest bewandelde onderzoekspaden in de organisatieliteratuur komen uit op
een algemene karakterisering van de functionaliteit van metaforen voor organi-
satie- en managementdoelstellingen dan wel op een meer toegespitste 'metafori-
sche typering' van een bepaalde organisatie of managementstijl. Zo worden er
vooral A/o/og/scAe en eco/og/seAe metaforen aangeprezen om, ten opzichte van een
traditioneiere 'mechanistische' manier, een eigentijdse wijze van organiseren te
conceptualiseren.™ Een 'metaforische benadering' kan bijvoorbeeld vanuit een
bedrijfskundige optiek worden geoperationaliseerd tot het aangeven van 'de Sterke'
en 'de zwakke kanten' van een specifieke metafoor wat betreft organisatie-
doelstellingen.

Uit deze bespreking van verschillende mogelijkheden om een systematiek van
metaforen te ontwerpen, blijkt het in de vorige paragraaf besproken fundamentele
filosofische probleem dat is aangeduid als 'de onmogelijkheid van een metaforo-
logie'. Dat wil zeggen: hoe het proces van metaforische betekenisgeving ook wordt
ingedeeld, het gekozen indelingscriterium van 'diepte, 'wortel', 'moederschap',
etc. berust zelf ook op een impliciete metafoor. Daamaast zal er nooit een vo/Zec/Kge
of een con-wrfe/ite systematiek kunnen worden aangebracht, aangezien er altijd
metaforen zijn of gecreöerd zullen worden die niet (eenduidig) in de indeling te
plaatsen zijn. Deze bezwaren gelden zowel voor het aanbrengen van een hierarchie
tussen verschillende soorten metaforen als voor andere taalfilosofische en
taalpsychologische indelingen. Bijvoorbeeld de in dit onderzoek gebruikte indeling
in cognitieve, emotionele en interactieve metaforen gaat uit van een psycho-
logische betekenis van 'de meerwaarde' van metaforen met het oog op een

68. Ankersmit & Mooij: A>iow/e</ge anJ Language. Mem^/ior anJ Afnow/et/ge (vol III).
69. Mooij: /I Sfu^y o/A/efapAor: O/i f/ie Atorure o/A/efap/ioricaf £jprejj/onj, wifA S/jecia/ /te/e
to rteir /te/erence.
70. Bijvoorbeeld: Broekstra: The 7rium!-ßra7» MefapAor 77ie £votofton o/f/ie Livmg Ogan/jm. in:
Orgonua/ion Devetopmen» 53-73.
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communicatie-, intervenüe- of verandehngsdoelstelling in het kader van therapie
of organisatietrainingen.

Met betrekking tot dergelijke analytische onderscheidingen is in deze paragraaf
gewezen op een fundamenteel filosofisch probleem bij het ontwerpen van een
'maat voor metafoorgebruik'. De gesignaleerde problematiek hangt samen met een
traditioneel begrip van rationaliteit dat een universeel criterium voor de legitimatie
van kennis proclameert. In volgende subparagraaf zal worden ingegaan op voor-
beelden in de organisatieliteratuur waarin aandacht wordt geschonken voor de
onrwikkeling van een altematief rationaliteitsconcept.

5.5.2 Afaor een commun/carteve

Voor een verbreding van de vernauwde instrumentele managementblik is aan-
sluiting gezocht bij Habermas' concept van een praktische rationaliteit". Kennelijk
gaat er van Habermas' idee van <fe /wacAfsvnye J/a/oog en van het 'waarde-
gestuurde handelen' dat een eigen maatschappelijk domein beheert (de zoge-
naamde /e<yWre/d) naast het 'doel-rationele' handelen in sociaal-economische
Systemen, een inspirerende en richtinggevende kracht uit. Habermas' visie houdt
onder meer in dat onze 'leefwereld' met het 'communictieve handelen' tegenover
kolonialiserende tendenzen van het maatschappelijke bestel beschermd moet
worden, wil het menselijke bestaan niet volledig gedomineerd gaan worden door
de 'systeem-rationaliteit' met haar strategisch-instrumentele optiek. De voor-
onderstelling dat er een strikte scheiding te maken valt tussen de maatschappelijke
domeinen waarop het 'strategische handelen' en het 'communicatieve handelen'
betrekking hebben, is door dit onderzoek geproblematiseerd. Juist de wederzijdse
doordringing van wat traditioneel van elkaar is gescheiden als 'de publieke sector'
met haar kenmerkende instrumentele optiek en de 'privd-sector', waarin over-
wegend communicatieve waarden zouden heersen, lijkt kenmerkend te zijn voor
onze ujd en de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Niettemin is er zowel in
de prive- als in de publieke sector, zo heb ik in het eerste hoodstuk aan deze
problematisering toegevoegd, een tegengestelde tendens te constateren van ratio-
naliserings- en humaniseringsprocessen die zieh in ons (werk-)leven tegelijkertijd
manifesteren.

In dit verband wordt de toenemende belangstelling voor de factor creativiteit op de
markt van organisatietrainingen nog eens in herinnering geroepen die in het eerste
hoofdstuk is beschreven. Over deze ontwikkeling is gesteld hoe de innovatieve
'creatieve producten' ogenschijnlijk in het teken van een humanisering van werk-
processen staan. In de VS. heeft bijvoorbeeld een aantal bedrijven het gezamelijk
trommelen als een creatief samenwerkingsconcept in organisationeel verband
vormgegeven, door een speciale ruimte met faciliteiten, de zogenaamde 'drum-

71. Gustavson: Dia/ogue andDeve/opmenf. Naschold (e.a.): Co/u/ruc/mg rAe new /nrfujma/ Sociefy.
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de hand van theoretisch en empirisch onder/.oek in de vorm van action research.
Met behulp van sociologische en psychologische kennis hebbcn zij groeps-
gcsprekken gevoerd om de kundigheid van adviscurs en managers tc onderzoeken
en tc ondcrbouwen. Op die wijze hebben zij een praktische vorm van theorie- en
praktijkgestuurde kunde ontwikkeld. Deze zogenaamde 'reflccüeve praktijkkennis'
hebben zij geoperationaliseerd tot een alternatief communicatiemodel voor inter-
venties en procesbegeleiding met het oogmerk om leerprocesscn in organisaties te
stimuleren. De contextgebondenheid achten zij voor deze kennisvorm karakteri-
stiek. Het .»'/uatio/ie/e en Mmefe aspect van deze kunde brengen zij tevens in
verband met een 'metaforische kenwijze', dat wil zeggen een kennisstructuur
waarin het gaat om: "iets zicn in termen van iets anders".*° Ten opzichte van een
traditionclc wetenschappclijke kennisstructuur kan het metaforische prakujk-
oordecl als een opzerre///A:e 'categorie-fout' worden betiteld.*' Wat dit betreft komt
deze kenwijze bijvoorbeeld veeleer overeen met de 'case study' dan met een
'representatievc steekproef. Het intuitieve, communicatieve en innovatieve
karakter van Schön en Argyris' communicatiemodel onderscheidt zieh zowel van
een gebruikelijke manager/a/ strategisch-opportunistische optiek als van een

abstraherende en algemeniserende kenwijze.

Een communicatietheorie die steeds meer erkenning geniet, waarin de veelal
eenzijdige cognitieve optiek op organisatieprocessen een psycho-dynamische
aanvulling heeft gekregen, is Weicks sociaal-psychologische theorie over beteke-
nisgeving . Een 'paradigma-verschuiving' in de organisatiekunde naar een 'inter-
pretatieve' en 'constructivistische' wetenschapsopvatting geeft hij aan met behulp
van de metafoor 'teksten lezen'. Zijn optiek plaatst de auteur nadrukkelijk in een
context van psycho-sociale processen. Het concept van 'enactment' heeft in deze
context een centrale plaats gekregen om het belang, de dynamiek en de
complexiteit van sociale interacties ten aanzien van het proces van betekenisgeving
aan te geven. Organisatieonderzoek dat zieh baseert op de 'grounded theory'*
biedt eveneens een 'alternatieve invalshoek' ten opzichte van een positivistisch
georie'nteerde wetenschaps-methodologie. Op basis hiervan heeft zieh een
Äo/terefamre ScAoo/ van de 'sociale configuratie-theorie' ontwikkeld. De term
'configureren' wordt gebruikt om het bijzondere belang van het Ae/reWr/wps-aspec/
van communicatie ten opzichte van het inhoudsaspect te benadrukken* In deze
theorie wordt ook speciale aandacht geschonken aan de rol van /we/q/bre/j in het
kader van onderhandelen en conflicthantering. Een metafoor kan immers ver-
rassend op de 'belevingsorganisatie' inwerken en bondig een ander perspectief op
een door gefixeerde conccpten vastgelopen onderhandelingssituatie genereren,

79. Schön: 77ie /te/7ecfive /Vacftoner. ffow pro/ej«omi£r r/i/nXr m ocfton.
80. 7"ne Äe/Zecf/ve Pracfioner //owpro/eMiona/j fninJt m action. 138 e.V.
81. Ibid. 181.
82. Weick: Senjemaitmg in Organizations.
83. Glaser & Strauss: 7VieDiscovery o/Grounde</ TAeory' Sfra/egiej/ör ßua//fa/ive /?eiearc/i.
84. van Dongen e.a: fe« /hveifie van verjcrtiiCon/Zicfnanfenng en onaer/iana'e//ng m een
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waardoor er weer zieht komt op altematieve opties. Als 'toegevoegde' waarde van
de metafoor wordt het /asmafcew vaw vas/geroeste ^ete&emsjew en het bieden van
een sp/ege/ of een aawÄ7JO/?//jg.spM/7f voor re/7ecrte genoemd Om dit dynamische
aspect van de metafoor te typeren hebben de auteurs teruggegrepen naar klassieke
filosofische terminologie. De dynamiek van de metafoor in het proces van beteke-
nisgeving omschrijven zij als een proces van (de-)reificatie,** waarbij 'reificeren'
Staat voor 'verdinglijking' en 'de-reificeren' voor 'ontdinglijking'. 'Metaforiseren'
noemen zij de 'techniek van het systematisch inlassen van altematieve beeiden'**
om te voorkomen dat communicatieprocessen vastlopen. Het proces van het
vastleggen, institutionaliseren en bevriezen van betekenissen tot 'gereificeerde'
gedachtenconstructies wordt door de auteurs als een grondgegeven van menselijke
communicatie beschouwd. Deze visie gaat als het ware uit van 'het natuurlijke
verloop' van de s/roo/w van communicatie, zoals water in de regel van een hoger
niveau naar een lager gelegen niveau stroomt. Voor het creeren van een nieuwe
zienswijze of een alternatief perspectief op een organisatieprobleem moet iets
worden ondernomen dat tegen het 'normale verloop' ingaat, net zoals er een
bijzondere ingreep in de fysieke constellatie van de natuur moet worden aan-
gebracht om water naar boven te laten strömen,- bijvoorbeeld door de druk te
verhogen. Om zo'n bijzondere interventie in communicatieprocessen te bewerk-
stelligen is de metafoor een aangewezen instrument.

Voor de ontwikkeling van een 'communicatief rationaliteitsconcept', waarin
emotionaliteit en verbeelding als constitutieve momenten dialogisch zijn opge-
nomen, zijn deze in de literatuur aangetroffen dialoogvormen van belang. Daar-
naast kan geput worden uit een groeiende hoeveelheid literatuur met metho-
(dolog)ische reflecties ten aanzien van metaforen, creatieve middelen en praktische
kennis met betrekking tot organisatieprocessen. Aan de hand van case study's,
ethnografische, fenomenologische en hermeneutische onderzoeksmethoden, en met
behulp van aan de kunst ontleende middelen worden voorstellen gedaan hoe
communicatie- en interactieprocessen (in organisaties) op een w;e/-/n5/n/mew/e/e
wyze onderzocht en aangestuurd kunnen worden.*' Opmerkelijk in deze ontwik-
keling is dat 'onderzoek' minder de betekenis heeft van een wetenschappelijke
verklaring of beschrijving maar dat er aansluiting wordt gezocht bij actie-gerichte
en beleidsmatige evaluatie-methoden.** Als sleutelwoord voor een praktijkge-
orienteerde sociale onderzoeksmethodiek die veel navolging heeft gevonden,
fungeert het concept owder/jawde/e/?. De onderhandelende vorm van interactie van
de onderzoeker met de onderzochte 'sociale werkelijkheid' betitelen zij als 'de
vierde generatie' na de wetenschappelijke gerichtheid op 'meten', 'beschrijven' en
'oordelen'.*' In een Nederlandse variant op het gebied van de beleidsweten-

85. £en fcwejf/e van verscnii Con/7/cf/ionfermg en ondernanaWmg /n een con/?gurafteve /nfegratfe-
r/ieor/e 60-61.
86. Ibid 58.
87. Denzin & Lincoln: //andioafc o/gua/iraftve Äejearcn.
88. Guba & Lincoln: Four/n Generafton £Va/uafion. Abma: /?ejponj;e/eva/«eren.
89. Fourf/i Generation £Va/uafton 8.
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schappen is respo/is/e/ eva/weren als een alternatieve onderzoeksmethode ont-
wikkeld op basis van democratisch verzamelde en door respondenten gecheckte
ervaringskennis over een sociale werkelijkheid die gericht is op 'empowerment'**
van betrokkenen.

5.5.

In de vorige paragraaf is er zieht gekomen op een 'dialogisch prineipe' dat,
vertaald in een empirische vorm, een communicatieve onderbouwing geeft aan
humaniseringsprocessen in organisaties. In vergelijking met Habermas' 'ideaal-
typische dialoogvorm' wordt in het communicatiemodel van Argyris en Schön
'communicatieve Symmetrie' niet zozeer in termen van machtsgelijkheid 'ideaal-
typisch' voorondersteld, maar door een aantal realiseerbare randvoorwaarden
mogelijk gemaakt. Namelijk in de mate dat deelnemers Ae/rofcten zijn, over
Ae/roi/w£are />i/örma//e beschikken en op basis hiervan een gein/br/weerde en vrye
keuze kunnen maken inzake te nemen beslissingen of te voeren onderhandelingen.
Dit model wordt geeffectueerd door een 'facilitator' of 'proces-begeleider' die het
groepsproces en de naleving van de communicatieregels bewaakt. Om dit type
dialoog te karakteriseren hebben zij het afgezet tegen een gebruikelijke wijze om in
organisaties te intervenieren, onder leiding van een expert of desfoz/jdrge. Aan-
gezien een expert over meer of relevantere informatie beschikt krijgt z(h)ij in de
regel meer beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid, dus (meer) macht in
handen.

Vanuit een instrumentele optiek wordt de gespreks- en onderhandelingspartner in
het kader van strategisch handelen, als /w/cWe/ tot het te bereiken doel gezien. Dit
type handelen is erop gericht om voordeel uit een onderhandelingssituatie te halen,
zo nodig ten koste van de positie van de ander die als 'tegewpartij' wordt bejegend.
De gebruikelijke communicatie- en onderhandelingsvorm in organisaties Staat der-
halve op gespannen voet met een 'humanistische' of een 'ethische invalshoek',
bijvoorbeeld met Kants categorische imperatief, om 'de ander nooit als middel
doch altijd als doel in zichzelf te beschouwen', of in de zin van de 'gulden regel':
ffa/ g// me/ w/7f dor w gesc/i/et/f t/oe/ </ar ooA: een onrfer me/. Een kritisch-
humanistisch communicatie-model vooronderstelt een rationaliteitsconcept dat
ruimte laat voor een dergelijke ethische invalshoek. De dialoog als model kan
worden getypeerd als een vorm van 'democratische communicatie', waarbij de
onderhandelingen worden gevoerd op basis van een (stilzwijgend) contract tussen
gelijkwaardige maar van elkaar afhankelijke gesprekspartners, die op basis van
vrijheid en betrokkenheid, onder voorwaarde van 'informatieve Symmetrie' een
gesprek aangaan. In zo een dialogische context wordt 'de (re-)organisatie' op basis
van de feitelijke uitkomst uit het groepsgesprek, dus als compromis, dissensus of
consensus tussen de gesprekspartners, steeds opnieuw ter discussie gesteld en

90. Äejponjie/cva/ueren 101.
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ge(her)definieerd. Aldus worden vanuit een 'dialogische grondhouding' op demo-
cratische basis beslissingen genomen ten aanzien van de organisatie en eventuele
Veränderungen in 'de organisatorische status quo'. De orgaiusatie-(veranderings)
kundige is geen expert maar een 'gesprekspartner en gespreksleider', die be-
trokken is bij en reflectieve afstand houdt tot het proces van verandering. Onder
deze voorwaarden kan er längs kritisch-humanistische weg een veranderings-
proces worden aangestuurd, dat gedragen wordt door alle betrokkenen.

Aan de hand van de literatuuranalyse die in dit hoofdstuk is gegeven, is het
mogelijk geworden om ten aanzien van de onderzoeksvraag een onderscheid te
maken tussen het tecnn/.scn-/n.s/rw/«enfe/e gebruik van metaforen in communicatie-
processen en de ontwikkeling van een 'metaforische methodiek' voor organisatie-
veranderingsprocessen. Met deze tweede optie wordt gedoeld op de ontwikkeling
van een methodisch onderbouwde en (ldeologie-)knüsch doorgelichte wijze van
'metaforische communicatie en interactie'. Met de literatuurvoorbeelden in deze
paragraaf is aangegeven hoe längs theoretische en praktische weg een eigen
domein en rationaliteitsvorm voor praktische ervaringskennis ten opzdchte van
wetenschappelijke kennis afgebakend kan worden. Hiermee wordt voorkomen dat
'de metaforische benadering van organisatievraagstukken' door het heersende
opportunisme in de greep van de instrumentele rede geraakt. Het 'dialogische
principe' definieert een 'communicatieve rationaliteit' en biedt daarmee een
kritisch en humanistisch ljkpunt om de metaforische kennisvorm niet eenzijdig
vanuit een wetenschappelijke rationaliteitsnorm af te meten.

Welke elementen zijn nu essentieel voor deze 'derde weg' tussen raüonalisme en
romantiek, tussen opportunistisch en mythologiserend metafoorgebruik? In het
bijzonder aan de hand van het onderzoek van Argyris en Schön is op het belang
van een geoperationaliseerde vorm voor dialogische communicatie gewezen, die
mij vooral relevant toeschijnt met betrekking tot cmotionele en ideologische
aspecten van organisatieprocessen. Het 'dialogische principe' doelt aldus op een
'ethisch beginsel' dat 'de ander' gehoord dient te worden, hetgeen op nog
fundamenteler niveau een confrontatie met onszelf en met 'de ander in onszelf
inhoudt. Dat wil zeggen dat wij ook onze eigen overtuigingen, waarden en normen
aan een kritisch onderzoek dienen te onderwerpen om ze eventueel in te ruilen
voor anderen die in de dialoog naar voren zijn gekomen. Hiervoor is een bepaalde
innerlijke houding en gemoedsgesteldheid nodig die (aristotelisch) het midden
houdt tussen ^eAeers/ng va« het communicatie- en onderhandelingsproces vanuit
een kritische distantie en een overgove aan dit proces door een empathische
betrokkenheid bij de ander en bij de zaak waarover gesproken wordt. Dit voor-
onderstelt hetgeen Krishnamurti hecft beschreven als de mogelijkhcid van een
angstvrije'Staat van zijn':

Onze vraflfg rä o/"cfe geesf en ons ge/ie/e wezen «x>/Y vo//eaVg vry van angs/ Äwnnen
zi/n. De opvoed/ng, de maa£ycna/?/wy, de reger/ngen en de godsd/ens/en AeW>en
deze angsr aangemoedjgd; godsdien.sten ziy/i gefozseerd op angtf. £rc angsf wordr
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oo)k gecw///Vem/ abor de aan^/'dcA/ig van awfonte/7 - Ae/ gezag va/i eew ioefc, Aer
van een /wester, Ae/ gezag vaw aVegewen flVe wetew enzovoorf. We

rorgvw/aVg wi OHgsf groo/ge/>racA/. £>z wy vrage/7 o/Ae/ /noge/yfc M o/n er total/
vry van /e zy«. "*

De literatuuranalyse heeft geresulteerd, overeenkomstig de 'dialogische grond-
houding van reflectieve afstand en empathische betrokkenheid', in de articulatie
van een 'dialogisch principe'. Hiermee is een een sociaal communicatie-model te
ontwerpen, dat een empirische basis verschaft aan humanisenngsprocessen in
organisaties. In het tweede hoofdstuk is op grond van de analyse van creatief
therapeutische literatuur op het belang van het creatieve medium als gelijkwaardige
gesprekspartner in de dialoog gewezen. Deze bevinding uit het onderzoek geldt
eveneens met betrekking tot de toepassing van crea//eve middelen en /we/q/ore/7 in
het kader van organisatievraagstukken. De gevraagde 'derde grondhouding tussen
rational isme en romantiek' impliceert derhalve ook een o/jenAe/rf voor het medium
van de kunst als 'derde gesprekspartner' in de organisatorische dialoog. Deze
openheid is de basis voor de ontwikkeling van communicatieve, ideologische en
esthetische waarden met betrekking tot 'de metafoor' in het kader van organi-
satievraagstukken. In het volgende hoofdstuk zal de dialogische grondslag
filosofisch worden uitgewerkt vanuit de hermeneutiek.

5.6

In dit hoofdstuk is een analyse van het organisatie-discours gegeven vanuit de
vraag naar de rol van de metafoor als middel tot betekenisgeving. Uit deze analyse
blijkt dat er een onderscheid gemaakt dient te worden al naar gelang de context
waarin de metafoor figureert.

In het wetenschappelijke genre wordt het gebruik van metaforen afgemeten aan
een traditionele wetenschapsmethodologie. In dat kader klinken er kritische
geluiden ten opzichte van het wetenschappelijke gebruik van literaire snjlfiguren
zoals de metafoor. In tegenstelling hiermee Staat de (meer)waarde van de metafoor
in de praktische context van management gelijk aan haar exploitatie. In het
discours van organisatie(des)kundigen worden methodologische reflecties op
alternatieve kennispraktijken van professionals afgewisseld met instrumentele
beschrijvingen met betrekking tot creativiteit en metaforen. Dit type literatuur
kenmerkt zieh door een tussenvorm tussen het zakelijk-letterlijke en het retorisch-
figuurlijke taalgebruik en krijgt derhalve een hybride karakter. De verschillende rol
van de metafoor in de onderscheiden genres is aan de hand van Morgans werk
verduidelijkt. Op 'meta-theoretisch' niveau werkt de metafoor paradigmatisch als
een raster of bril waarmee we de (organisatorische) werkelijkheid waarnemen en
conceptualiseren. Op bedrijfskundig niveau wordt ze als heuristiek voor een diag-

91. KnshnamurÜ: Waar/ieiden (ferfce///£>iei<y 69.
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nostische lezing en kritische evaluatie van concrete organisaties gebruikt. Op
toegepast niveau gaat het om een metaforische vaardigheid, waarbij organisatie-
beelden en metaforen voor organisatievraagstukken voortkomen uit het verbeelden
als proces. , _

In de populaire managementliteratuur worden metaforen als een nieuwe 'techniek'
naast de bestaande managementtools opportimistisch verwelkomd. Ze worden
aangeprezen als een effccticf analyse- en interventiemiddel om organisatiekundige
inzichten voor de managementpraktijk te vertalen. Inzake dit punt is er een
wetenschapsfilosofische tweedeling te maken tussen voorstanders en tegenstan-
ders van het gebruik van metaforen. Voorstanders worden in de organisatie- en
managementliteratuur als 'post-modernisten' en 'constructivisten' bestempeld en
tegenover 'modemisten' en 'non-constructivisten' gesteld. De eerstgenoemde
groep kent aan taal en metaforen in het bijzonder een constructieve rol toe.
(Metaforische) beschrijvingen hebbcn een generatieve waarde om organisatorische
processen op unieke wijze te beschrijven. Non-constructivisten gaan er daaren-
tegen van uit dat er een van het waarnemende subject onafhankelijke realiteit
bestaat, waarvan de wetenschap een objectieve afbeelding geeft. Derhalve houden
zij vast aan het primaat van de letterlijke taal ten opzichte van beeldspraak, zij het
dat aan de metafoor, nuts onder het regime van Logos gesteld, een ondersteunende
rol wordt toegekend. De promotie van de metafoor in de bedrijfskunde lijkt zo door
een manoeuvre van 'repressieve tolerantie' uiteindelijk toch onder het ultieme
gezag van de 'organisatorische instrumentele rede' te vallen.

De pragmatische invalshoek op de metafoor in het management-discours is
geillustreerd met enkele voorbeelden van populaire sportmetaforen. Aan de hand
van een ideologie-kritische analyse van de basketbal-metafoor is aangegeven hoe
zij retorische betekeniseffecten sorteert in de vorm van een succesformule van een
consultancybureau voor een nieuwe manier van leidinggeven in het informatie-
tijdperk. In dat verband is het belang onderstreept van een 'reflectief moment' in
het proces van metaforische betekenisgeving. Hierdoor kan aan de voor dit genre
kenmerkende kolonialiserende beweging van de instrumentele rede, die nu ook de
verbeelding in dienst heeft genomen, een halt tocgeroepen worden. Een reflectief
moment biedt tegenspel aan potentieel machtsmisbruik door 'dictatoriale
metaforen'. Het opportunistische metafoorgebruik is dus te beschouwen als een
vorm van o/7verscA/7//ge tolerantie op grond waarvan willekeurig welke metaforen
en beeiden eclectisch in het bedrijfskundige discours worden verwelkomd. Hier
tegenover staat een ver^cA/W/gc tolerantie, waarbij verschillen in optiek en (tegen-
strijdige) belangen tussen betrokkenen er juist toe doen en commurucatief in het
veranderingsproces worden ingebracht. Dit vooronderstelt echter een andere
'grondhouding' dan de opportunistische en instrumentele. Ten aanzien van de
'competitie-retoriek' die door sportmetaforen gegenereerd wordt, is er gewezen op
het belang van een alternatieve interpretatie van de sportieve grondhouding in
termen van 'fair play'. Deze staat metaforisch voor een ethische invalshoek, die
geconcretiseerd is met de idee van een 'organisatorische dialoog' of 'multiloog'.

147



Op basis van bestaande dialoogvormen, zoals het Socratisch gesprek, Habermas'
idee van de machtsvrije dialoog en het door Argyris en Schön ontwikkelde
communicatie-model van een 'gesitueerde dialoog tussen gelijkwaardige, betrok-
ken, vrije en gcinformeerde gesprekspartners', zijn de contouren van een kritisch-
humanistische dialoogvorm aangescherpt. Dit perspectief verschaft het gevraagde
'communicatieve' rationaliteitsconcept voor de afbakening en onderbouwing van
een metaforische benadering van organisatievraagstukken.

Resumerend is het volgende resultaat uit de analyse van het organisatie-discours
bereikt. Ten opzichte van een traditioneel rationaliteitsconcept dat voor iedereen en
te alien tijde zou gelden is het primaat van een g&ri/t/eerae organ/sa/omcne
oVa/oog aangegeven, waarin communicatieve, ideologische en esthetische waarden
en normen van alle betrokkenen ter discussie worden gesteld en geconcretiseerd.
Een 'dialogische grondhouding tussen rationalisme en romantiek' imphceert ook
een communicatieve openheid voor 'de derde gesprekspartner' van het creatieve
medium. Een aldus vormgegeven dialogische context is voorwaardelijk voor de
invulling van het kritisch-humanistisch ijkpunt voor metaforische communicatie.
De communicatieve invalshoek op organisatieprocessen resulteert in een onder-
scheid tussen ne/ tec/jn/scAe ge^rw;/: van metaforen als alternatief middel in een
instrumentele context van strategisch handelen en het /ne/Aorf/scA Aa/j/ercw van
metaforische communicatie- en interventiemiddelen in een dialogische context. In
deze laatste benaderingswijze is een 'reflectief en communicatief moment' ten
aanzien van metafoorgebruik voorondersteld, onder de noemer van een 'dialo-
gische grondhouding'. Deze filosofische grondslag dient in een sociale context tot
een bepaalde procedureel bewaakte dialoogvorm concreet te worden uitgewerkt,
conform het in dit hoofdstuk ontwikkelde 'dialogische principe':

ges/wara* #>//voor6ee/a' socra/wcn,) groe/?5ge.s/?reA; waan«
Z>es//.ss/ngen worsen ge«omew /en aanz/en van ge/neen.ycna/?pe///&e zaAen o /
/egens/ryaVge 6e/angen op een dunfafl/ge vw/ze a"a/ a//e
ge///ibvaara7ge, 6e/ro££en, goea* gein/&r/neerae en (7n soc/aa/ en

vrye ge^preA^par/ne« aan ae aVa/oog en de

Als conclusie uit dit hoofdstuk volgt het fundamentele belang van het 'dialogische
principe' als richtlijn om een metaforische benadering van organisatievraag-
stukken te verantwoorden en te operationaliseren. In het volgende hoofdstuk zal dit
principe als 'derde weg tussen rationalisme en romantiek' vanuit de hermeneutiek
worden betrokken op 'de metaforische communicatievorm' van de onderzochte
creatieve trajecten.
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H00FDSTUK4:

4.1

In dit hoofdstuk Staat de vraag centraal hoe een grondslag van creatieve trajecten in
therapie en organisatietrainingen vanuit de hermeneutiek gestalte krijgt. In de
voorgaande hoofdstukken is er een analyse gegeven van de creatief-therapeutische
literatuur en van het organisatie-discours met het oog op de interpretatie van
'creatieve trajecten' in training en therapie als een vorm van 'metaforische
praktijkkennis'. Hierbij is de onderzoeksroute aangegeven als een 'derde weg'
voorft/y een instrumenteel-rationalistische en een metafysisch-romantische benade-
ring van (kennis over) de werkelijkheid. In verband met deze 'derde weg voorbij'
is er een/To^Z-romantische omkadering van de 'meerwaarde' van creatieve commu-
nicatiemiddelen gegeven en op het primaat van een middenpositie gewezen. De
middenpositie zou zieh 'tussen' beide extremen in bevinden van een beheersende
en reflecterende kenhouding versus een empathische houding die tot identificatie
met het gekende leidt. Dit hoofdstuk is gecentreerd rond een hermencutische
duiding van de middenpositie die als grondslag voor de 'metaforische kennisvorm'
in plaats van een naive metafysisch opgevatte romantische grondhouding wordt
voorgesteld. Vanuit een 'retorische invalshoek op communicatie', in het bijzonder
met betrekking tot de rol van 'de metafoor' in de onderzochte kennispraktijken,
kan er toegang verschaft worden tot de gevraagde 'derde' middenweg tussen
rationalisme en romantiek. In het verlengde van de literatuur-analyse uit de vorige
hoofdstukken Staat 'de metafoor' voor de 'eigenheid' van het onderzochte type
praktijkkennis. In dat verband wordt ze opgevat als middel tot betekenisgeving,
waarmee een dynamiek en dialectiek tussen een 'figuurlijk' en een 'letterlijk'
betekenis- resp. zijnsniveau ingesteld wordt. De communicatie en interactie tussen
client en therapeut of trainer via het creatieve medium wordt in deze zin
geinterpreteerd als een metaforisch proces van betekenisgeving.

Volgens een rationalistische kennisopvatting staan logische argumentatiemiddelen
tegewover retorische stijlfiguren. Vanuit die optiek is de metafoor een literair
middel, net zoals andere vormen van beeldspraak, de metonymie, de synecdoche,
de simile, of de ironic' Haar wordt derhalve een vergelijkbare wetenschappelijke

1. Stijlfiguren die niet zoals de metafoor op een gelijkenis berusten, maar op een andersoortige
'retorische' betrekking, resp. een biologische verwantschap, op een 'pars pro toto', op een vergelijking,
en op een tegenstelling.
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functie ontzegd, die logische instrumenten, zoals de ünplicatie, de reducüo ad
absurdum en het syllogisme, voor de opbouw van wetenschappelijke kennis ver-
vullen. Die opvatting impliceert dat beeldspraak niet effectief (en mogelijk zelfs
contia-productief) is ten aanzien van de onderbouwing en verantwoording van
betrouwbare kennis over de werkelijkheid. Vanuit de hermeneutiek Staat de meta-
foor niet in oppositie met logische middelen, als een stijlfiguur die misleidend
werkt en de wetenschappelijkheid van kennis ondermijnt. De metafoor mag een
retorisch middel zijn maar retoriek omvat meer dan het sorteren van een
psychologisch effect op een publiek. De traditionele devaluerende opvatting ten
aanzien van de metafoor heeft een lange filosofische geschiedenis die temggaat tot
Plato en Aristoteles. De laatstgenoemde filosoof en wetenschapper heeft als eerste
in de geschiedenis een systematische verhandeling over de metafoor geschreven?
Hij heeft hiennee de toon gezet voor haar inkadering als retorisch instrument. Toch
beoordeelde hij beeldspraak, ook met betrekking tot de kenvraag, niet uitsluitend
negatief. Hij beschouwde het creeren van een treffende metafoor als een gave, als
een geniale intuitie om het gelijkende in of ondanks waargenomen verschillen te
zien. Hierin verschilt hij van zijn leermeester Plato die retoriek in het algemeen als
een 'sofistenkunst' categorisch veroordeelde bij monde van Socrates,- waarbij
overigens is opgemerkt hoe paradoxaal diens veroordeling is in het licht van zijn
retomcA« 'dialogen'.* Ten opzichte van de concurrerende scholen* van retoren en
sofisten heeft Plato's oordeel over de metafoor het pleit op dit punt gewonnen. Zijn
veroordeling van de retoriek is in de West-Europese wijsgerige traditie gemeen-
goed geworden. Eerst in onze eeuw is daarin een zodanige verandering te
constateren dat er van een 'rehabilitatie van de metafoor'' wordt gesproken.

De hermeneutische invalshoek maakt het mogelijk om buiten de strijd te blijven
tusscn voor- en tegenstanders van de metafoor als wetenschappelijk instrument. In
plaats van een dichotomisering van logische en retorische instrumenten worden ze
in dit onderzoek gelijkelijk opgevat als 'middelen tot betekenisgeving'. Overeen-
komstig een retorisch uitgangspunt Staat niet de beschnjvende en afbeeldende
functie van (wetenschappelijke) taal voorop maar veeleer haar gewera//eve kracht
om een werkelijkheid te construeren en present te stellea Vanuit deze invalshoek
Staat wetenschap op een lijn met bijvoorbeeld literatuur, beeidende kirnst en religie.
Hoe verschillend zij ook onderling mögen zijn, als 'kennispraJfc///Ä£w' genereren en
reproduceren zij (aspecten van) 'de' werkelijkheid. Vanuit het 'interne perspectief
van de onderzochte praktijk en de betrokken professionals, is kennis niet zozeer
een 'afspiegeling van' maar veeleer een bepaalde 'omgang met' de werkelijkheid.
Zoals wetenschappelijke kennis voortkomt uit een zakelijke, van de concrete
situatie en persoon abstraherende kenwijze, zo wordt praktijkkennis gekenmerkt

2. In zijn Poefico en Ä/ieforica.
3. IJsseling: /tefonefcenF;7ojo/?e. Waf gefteurf er winneer er gejproJten word??
4. Schölten.' Äeforen en dematrafte.
5. Ricoeur: La mefap/iore vive. Ankersmit & Mooij: /fnow/ea'geartrfLanguage, fvo///#

e. Ankersmit: ///jfory am/Tro/Totogy. 77ie/toe ana" Fa//o/A/efap/ior.
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door een meer persoonlijke en pragmatische benadering. Dat wil zeggen dat de
auteur als persoon in beeld komt en er een appel wordt gedaan op algemene
meningen, natuurlijke waarneming en 'common sense'-argumentatie veeleer dan
op logica en andere analyse-technieken, technisch ondersteunde waarneming,
verificatie- en falsificatieprocedures. In dit hoofdstuk zal er vanuit een hermeneu-
tische onderzoeksbenadering een typering worden ontwikkeld van de metaforische
vorm van praktijkkenrus op basis van de gepostuleerde middenpositie tose/i
beheersing van en identificatie met het onderzoeksobject.

De tweede paragraaf geeft een toelichting op een aantal relevante uitgangspunten
van een retorische invalshoek op communicatie. Hiertoe wordt het grondbegrip van
de metafoor als 'middel tot betekenisgeving' buiten de gebruikelijke dichotomie
tussen retorica en logica gebracht. Deze relativering maakt het mogeiijk om in de
derde paragraaf drie vormen van 'metaforische communicatie' te onderscheiden.
De relativerende optiek vertegenwoordigt de middenpositie, van waaruit communi-
catie verschijnt als een proces van betekenisgeving op basis van de gegenereerde
dialectiek tussen metaforisering en conceptualisering. De primair gestelde
dialectische wisselwerking tussen een conceptuele en een metaforische wijze van
betekenisgeving staat centraal in de vierde paragraaf. Eerst wordt dit thema
geplaatst in de context van onrwikkelingsprocessen, regressieverschijnselen en
creatieve processen. Daarna volgt er een methodologische toespitsing met het oog
op het in het vijfde hoofdstuk beschreven veldonderzoek. De vijfde paragraaf
belicht het verband tussen de 'derde weg' voori// rationalisme en romantiek en de
middenpositie die zieh /w.we/7 een reflectieve en een empathische grondhouding in
bevindt. Deze samenhang wordt uitgelegd aan de hand van een hermeneutische
dialectiek tussen denkbeelden en beeiddenken, als twee fundamenteel verschil-
lende ervaringswijzen. De dialectische wisselwerking tussen beide wijzen van
ervaren vertegenwoordigt de 'derde', hermeneutische middenpositie. Vanuit deze
hermeneutische visie wordt er een interpretatie van ontwikkelingsprocessen in
therapie en training gegeven die wezenlijk verschilt van een rationalistische of een
romantische optiek op ontwikkeling, namelijk als een onophoudelijk proces van
betekenisgeving ten aanzien van onze zelfbeelden, organisatiebeelden, maat-
schappijbeelden en wereldbeelden. Geconfronteerd met de 'post-modeme' idee
van de ejr/zetoer/wg van ons bestaan is het de vraag of deze visie niet evenzeer een
metafysische illusie is. Is het mogeiijk het proces van betekenisgeving te funderen
op een vorm van 'authentieke communicatie' vanuit de middenpositie? Deze vraag
wordt ten slotte in verband gebracht met het dialogische beginsel dat in het derde
hoofdstuk is geformuleerd. In de zesde paragraaf volgt een hermeneutische
interpretatie van de onderzochte creatieve trajecten als 'levende metaforen' in een
dialogische context. De zevende paragraaf sluit het hoofdstuk af met een samen-
vatting en conclusie.
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/teforac/ie aipecfew va«

Deze paragraaf introduceert een retorische invalshoek op communicatie. In de
eerste subparagraaf worden eerst enkele uitgangspunten en elementen van de
retorische traditie beschreven, met als doel om eenzijdigheden, vooronderstel-
lingen en verzwegen uitgangspunten van een rationalistische kennisopvatting te
corrigeren en aan te vullen. De tweede subparagraaf spitst dit gezichtspunt toe tot
de metafoor als betekenisgenererend middel met een eigen iogica'.

4.2.7 D e r e / o m c A e frad/7/e

Een fundamenteel uitgangspunt van een retorische invalshoek op communicatie is
dat een betoog gericht is op het aoH.spreÄg/j van een bepaald publiek: om het te
overtuigen, te misleiden, in verwarring te brengen, te onderwijzen of te vermaken.®
In een strikt logisch-wetenschappelijke context heeft een betoog een monologische
en universele strekking. De logische redeneervormen en argumen-tatieregels
zouden voor iedereen en te allen tijde gelden.^ Hier tegenover stelt de retorica een
dialogische context met gesifueerde communicatie.* De retorische geschriften gaan
niet over een tijd- en lichaamloos spreken, dat zuiver, persoons-onafhankelijk en
logisch deugdelijk behoort te zijn. Het retorische onderwijs behandelt concrete
communicatievormen, bedoeld voor levende sprekers om een specifiek onderwerp
aan de orde te stellen: in het kader van de rechtspraak, de politiek, een
wetenschappelijk of een maatschappelijk probleem.' Deze 'schone kunst' leert
regels over hoe je te richten op een bepaald gehoor om overtuigend een boodschap
over te brengen. Van fundamenteel belang voor een retorische insteek is derhalve
kennis van de betreffende sociale context met de geldende communicatieregels,
bijvoorbeeld het socratische vraag- en antwoord-spel, het rechtsprincipe van hoor
en wederhoor, de regels van een kruisverhoor, de beginselen van een weten-
schappelijk dispuut, enz.

Een retorisch uitgangspunt krijgt nu expliciet de aandacht, dat mij met betrekking
tot het onderzoeksonderwerp van bijzonder belang toeschijnt: namelijk het
gegeven dat een spreker längs verschillende wegen een gehoor kan overtuigen.'°
Door Aristoteles zijn wat dit betreft drie aspecten van communicatie onderscheiden
die met de tussen haakjes geplaatste termen worden aangeduid. Een logische
invalshoek op communicatie is beperkt tot de rationele weg van steekhoudende
argumentatie en deugdelijk redeneren (Logos). Het rationele aspect van communi-
catie is gericht op het overtuigend overbrengen van de inhoudelijke boodschap op

6. Tteforiat en Fi/ojo/ie.

7. Naess:
8. Perelman: Äefonca en a/jjumenfafte 99.

9. Peters: /?eforieJt van </e commumcal/e. Co/nmuni'c<2fjemr'</</e/en, commumcaf/evormen, contmun/-
ca/iefecnnie<ten.
10. Richards: 77ie Pni7o.ropn>> o/7Mcfone.
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basis van empirische overeenstemming en logisch geldige argumentatievormen. In
ievende' communicatie is dit aspect evenwel verbonden met 'a-logische' mense-
lijke overwegingen. Door de persoonlijke wijze van communicatie creeert een
spreker een bepaald (moreel en psychologisch) Z>eeW bij het publiek (Ethos). Dit
wordt bijvoorbeeld in de rechtsspraak gebruikt om getuige-verklaringen (on-)
geloofwaardig te laten overkomen, door de getuige psychologisch in een kwaad of
gunstig daglicht te stellen en dit vervolgens te koppclen aan een twijfelachtige of
juist onbesproken juridische voorgeschiedenis. Zaken die in een bepaalde commu-
nicatieve context uitgesproken relevant zijn, zijn dat vanuit logisch oogpunt
beschouwd niet: een dergelijke 'bewijsvoering' geldt als een drogrecfen ad
/?ersw7a/w. Ten slotte kan een spreker emotioneel inspelen op de gevoelens van het
publiek (Pathos). In hedendaagse terminologie overheerst soms een logische optiek
op een context van 'Ievende' communicatie als er van emotionele en sociale aspec-
ten is geabstraheerd. Bijvoorbeeld wanneer er gesproken wordt over 'informatie-
overdracht', 'informatie-technologie', 'kennis-management in organisaties' en 'de
digitalisering van kennis' tot 'bits of information'. In dit onderzoek zijn, in
navolging van Aristoteles, drie 'niveau's' in het communicatieproces onder-
scheiden om de retorische betekeniseffecten van de metafoor te benoemen. Naast
de inhoudelijke boodschap van de metafoor (het cogw/f/eve niveau) is voor de
onderzoeksvraagstelling vooral haar appel op emoties en lichamelijkheid van
belang. Dat betekent dat emotionele en interactieve aspecten van 'metaforische
communicatie en interactie' het primaat krijgen om 'de eigen(aard-ig)heid' van
creatieve trajecten tot begrip te brengen.

Kennis over deze 'communicatie-niveau's' en him onderlinge samenhang in de
retorisch-narratieve zeggingskracht van communicatieve boodschappen is derhalve
relevant voor (dit onderzoek naar) deze metaforische vorm van intuitieve praktijk-
kennis. Behalve uit retorische geschriften kunnen we inzicht in deze kennisvorm
verkrijgen door lezing van psychologische en therapeutische literatuur. De analyse
van creatief therapeutische publicaties in het tweede hoofdstuk, met name ten
aanzien van 'de symboliserende en ritualiserende kracht' van beeiden, is bij-
voorbeeld in dit opzicht van belang. In dat verband is er gewezen op de wijze hoe
beeiden emoties soms op meer £e//c/raa/nde en dan weer op meer oVag/ww/naf/sc/ie
wijze overbrengen." Daamaast is aangegeven hoe een beeld imphciet een
verhalende kracht behelst, die een handelingscontext overdraagt. De metafoor is
vanuit dat gezichtspunt getypeerd als een verhaal in een gecondenseerde vorm, een
'beeldnarratief. Met dergelijke onderscheidingen kan de werking van (impliciete)
beeiden en metaforen in het communicatieproces worden getypeerd. Steeds meer
wordt immers onderkend hoe non- en para-verbale aspecten van communicatie een
hoofdrol spelen in het proces van betekenisgeving. Van doorslaggevend belang
voor het genereren van betekenis in 'Ievende' communicatie is de wi/ze von
sprefert, de invloed van lichaamshouding, gevoelsladingen en betekenisconno-
taties die een spreker bedoeld en onbedoeld overbrengt en waarmee z(h)ij de

11. Zie paragraaf 2.4.2.
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gemoederen van een gehoor beroert. Toehoorders nemen niet alleen kennis van de
cognitieve boodschap maar vooral van de 'begeleidende' emoties van vreugde,
verbazing, verdriet, herinneringen, dromen en associaties, die 'het betekenisveld'
structureren en kleuren. Een gebrek hieraan betekent een verlies van haar retorisch-
narratieve zeggingskracht en maakt dat men een betoog als 'saai', 'vlak' of
'abstract' ervaart. Het klasieke niveau van e//jos is hier vertaald in het morele en
psychologische 'beeld als persoon' dat een spreker oproept, wat in het bijzonder
betrekking heeft op /ie/ /jawt/e/mgsaspecr van de metafoor. De geloofwaardigheid
van een spreker hangt immers nauw samen met de vraag of de inhoud van een
boodschap gedragen dan wel ontkracht wordt door een analoge of tegengestelde
lichamelijke boodschap. Het is evident dat de mededeling 'Heel interessant wat u
daar zegt' ontkracht wordt door de 'begeleidende lichaamstaal' van gapen en op
het horloge kijken. De 'handelingsmetaforen' uit dit voorbeeld zullen een sterker
effect hebben dan de tegengestelde boodschap in 'discursieve taal'. De communi-
catieleer spreekt in dit geval van een drscongruentie tussen inhouds- en
betrekkingsniveau.''' Het bundelen van retorische en psychologische kennis
omtrent (beeld)communicatie tot /ne//jcHfl.sc/ie ew /Aeorefec/ie /wode//ert met be-
trekking tot creatieve trajecten, heeft tot gevolg dat de 'intuitieve praktijkkennis'
onderbouwd en overdraagbaar wordt.

Op grond van deze schets van de retorische traditie kunnen er nu, wat betreft de
professionele vormgeving van creatieve trajecten in therapie, training en
advisering, drie essentiele elementen worden benoemd: de gesj/ueerd/ie;</, de
tfia/ogücAe con/ex/ en het rege/ge/e/de aspec/ van communicatie, dat wil zeggen
de methodische ondersteuning en sturing van communicatieprocessen. In deze
specifieke toepassingscontext is het dialogische uitgangspunt verfijnd tot een
trialoog. De 'derde gesprekspartner' in de dialoog verwijst, zoals in het vorige
hoofdstuk is gesteld, niet alleen naar het creatieve medium, maar tevens naar een
dimensie van openhcid. Hiermee is het principiele uitgangspunt bedoeld dat in een
dialoog 'de ander' nooit volledig begrepen kan worden, waarbij dit 'on-begrip' niet
negatief geldt als een gebrek aan begrip, maar als een positief (ethisch)
uitgangspunt dat aan de dialoog en de rechtspraak als het ware een grondslag geeft.
Namelijk het beginsel dat een gesprekspartner in een dialoog het recht heeft om
haar/zijn mening te (her)formuleren, aan te vullen, anders te verwoorden of te
herzien, resp. het rechtsbeginsel dat een beklaagde altijd gehoord dient te worden.
Een retorische invalshoek op communicatie leert ons dus dat wat 'de ander' zegt
principled een voorlopig en partieel karakter heeft, als een persoonlijke respons in
een specifieke situatie. Geplaatst in een dialogische context dient een creatief-
therapeutische of een trainingsdoelstelling derhalve met behulp van methodische
communicatie-regels dusdanig te worden vertaald dat 'de client' zo volledig
mogelijk als persoon met een eigen voorgeschiedenis en een specifieke hulpvraag
tot zijn of haar recht komt.

12. Watzlawick: De pragmaruc/ie ajpecfen wan <fe merue/i/fe commumcaf/e SI e.v. over tie 6efre&-
tortg tussen het analoge en het digitale communicatie-niveau.
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4.22 Log/cöf von de /wefa/öor

In deze paragraaf wordt de hiervoor geschetste aanvulling van retorische elementen
op een logische visie op communicatie toegespitst tot de metafoor als middel tot
betekenisgeving. Vanuit logisch gezichtspunt beschouwd creöert de metafoor een
'category mistake'. Dit is gemakkelijk te illustreren aan de hand van het voorbeeld
van 'coachend leiderschap'. Deze 'metaforische omschrijving' berust evident op
een logische fout omdat een eigenschap van een bepaalde entiteit uit de
werkelijkheid naar een andere categorie wordt verplaatst zonder een bemiddelende
middenterm" die de klasse van sportcoaches eenduidig met de klasse van
managers verbindt. Een logische of dialectische schakel wordt weliswaar
gesuggereerd door de analogie van de relaüonele term van het 'coachen' of
'leiding-geven', maar de 'metaforische overdracht' wordt logisch gesproken niet
onderbouwd. Ze blijft in zekere zin impliciet, wat juist aan haar retorische kracht
bijdraagt. Echter, wanneer een strikt empirische of logische waarheidsclaim wordt
losgelaten kan de retorische invalshoek een ander licht werpen op 'ontologische
aspecten'"'' van de metafoor. Hierbij is het van belang op te merken dat de
metafoor weliswaar niet in een beschrijvende zin een 'waarheidsaanspraak' maakt,
maar mogeljk wel generatief door middel van een 'andere structurerering' van de
werkelijkheid ten opzichte van een ietterlijke beschrijving'. De metafoor
onderscheidt zieh met andere vormen van beeldspraak van coneepten, modeilen en
logische argumentatie-middelen, doordat zij op 'overdrachtelijke' wijze via een
'vergelijkbaar' domein in de werkelijkheid betekenis genereert. 'Letterlijke' taal is
op een andere wijze 'generatief ten aanzien van (aspecten van) 'de' werkelijkheid,
namelijk juist door haar claim om de werkelijkheid 'direct' a/te ftce/cfe«. Door de
'directe verwijzing' naar de realiteit zou zij zelf als betekenisdrager 'onzichtbaar'
blijven. Zonder de retorische werkzaamheid van een derde 'middenterm', lijkt taal
als een zuivere 'spiegel' te werken en de 'subjeetieve' of 'talige' vervorming van
metaforische betekenisgeving te ontberen. In tegenstelling tot het concept dat aldus
'letterlijk' betekent, abstraheert de metafoor niet van haar hoedanigheid als drager
van betekenis. De focus wordt hierdoor niet alleen op de inhoud van de boodschap
gericht, maar ook op haar eigen speeifieke w/yre van 2///1 als 'betekenisdrager'.
Haar zijnswijze als vorm van beeldspraak is zichtbaar, haar Z>ee/aWjde w/yze van
overdraen/ komt nadrukkelijk op de voorgrond en is constitutief voor de betekenis
van het betoog waarin zij figureert. Voor dit generatieve aspect van taal dat in
metaforische betekenisgeving pregnant te voorschijn treedt, is een retorische
invalshoek op communicatie uiterst relevant.

13. Zoals bijvoorbeeld het 'tertium datur' van het syllogisme.
14. Zie Ricoeur: La merap/iore vive, waarin hij een 'ontologie van de metafoor' ontwerpt
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Door de wijze waarop de metafoor in een tekst verschijnt, bewerkstelligt zij zowel
in 'economische''* als in 'ecologische' richting een betekeniseffect. Enerzijds
werkt ze 'economisch', door een uitgebreide empirische beschrijving of een lange
argumentatie tot een beeld te verdichten. Deze metaforische dynamiek verhoogt de
retorische zeggingskracht van een betoog, vergelijkbaar met het vergroten van de
druk in een gas wanneer dit wordt samengeperst. Aldus versterkt het beeld van het
lichaam als ArerA r̂ van de ziel de retorische kracht van een theologische
uiteenzetting over de mindere ('gedevalueerde') waarde van lichamelijke zaken ten
opzichte van geestelijke goederen. Het 'economische' betekeniseffect speelt bij-
voorbeeld ook een rol in Morgans metaforische benadering van organisaties
wanneer hij een bepaalde casus uit zijn consultancy-praktijk kritisch beschrijft in
metaforische termen: Z)eze organ/satfe w een geeste/yfe geva/igems. Zijn metafo-
rische omschrijving van een (bepaald type) organisatie is eigenlijk een moderne
'vertaling' van Plato's grotmythe. In het bijzonder verwijst Morgans metafoor naar
de wijze waarop de Amerikaanse auto-industrie reageerde op het naoorlogse succes
van haar Japanse concurrenten teneinde mogelijkheden te creeren om uit 'de
geestelijke gevangenis' van een bepaalde vastgeroeste wijze van organiseren te
breken en de economische werkelijkheid op andere wijze te bezien en tegemoet te
treden. (Morgans toepassing van) Plato's grotmythe geeft ons ook een voorbeeld
van de 'ecologische werking' van metaforische betekenisgeving: er wordt een extra
betekenis in de vorm van een allegorie aan de constaterende uitspraak over onze
(geestelijke gevangen) staat van zijn toegevoegd. Een allegorische vertelling
spreekt behalve de cognitie vooral onze verbeelding en emotionaliteit aan. Door de
retoriek van Morgans betoog wordt er een beroep gedaan op meerdere communi-
catiekanalen tegelijk. De retorische werking van dit 'ecologische principe' is
derhalve vergelijkbaar met de vergroting van de natuurlijke rijkdom en evolutio-
naire kracht door het ecologische beginsel van 'bio-diversiteit'.

Een 'retorische verrijking' van een betoog is vanuit een strikt logische invalshoek
op communicatie niet relevant. Logisch gesproken kan 'de organisatie als
geestelijke gevangenis' alleen indirect betekenis hebben: namelijk in 'over-
drachtelijke' zin als uitdrukking van iets fictiefs of subjectiefs. 'De geestelijke
gevangenis' zou aldus niet direct of objectief naar 'de organisatie' verwijzen, maar
mogelijk wel als een .yuZyecf/eve expressie van de werknemers. Volgens een
positivistische wetenschapsopvatting bestaat 'de organisatie' feitelijk en objectief
waarneembaar, los van dergelijke 'subjectieve factoren'. De subjeetieve 'vervor-
ming' of 'beeldvorming' kan wel, aan de hand van een enquete bijvoorbeeld,
worden geobjeetiveerd. De metaforische typering van 'de geestelijke gevangenis'
verkrijgt daarnaast nog een andere betekenis. Plato's grotmythe verwijst naar een
zuivere ideeenwereld die aan de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid ten

IS. De toepassing van deze term op semantische dyamiek in teksten is gelnspired door Derrida: Le
retrait de la metaphore Poes/e. No 7, 1977-1978, 112-113, waarin hij de generatieve kracht van de
metafoor 'economisch' behandelt, dat wil zeggen vanuit een gezichtspunt van (metaforische) 'waarde-
generatie' ten gevolge van een teveel of een schaarste aan (betekenis)dragers.
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grondslag HgL Een metafoor kan aldus een 'metafysische werkelijkheid' ac/i/er of
ftovew de 'letterlijk' waameembare werkelijkheid aanduiden, die niet door
wetenschap te kennen of met taal direct te beschrijven valL Wanneer het zo is dat
de aa/jrfw/aterafe wyze van beschrijven typerend is voor metaforisch woordgebruik,
zou het zo kunnen zijn dat het 'metaforische treffen' van een zaak een 'innerlijke'
of 'metafysische' werkelijkheid beduidt, zoals het q/&ee/d!ew<ie woordgebruik van
de wetenschap naar 'de' empirisch waameembare werkelijkheid verwijst en karak-
teristiek is voor een 'conceptuele overeenstemming'? Het beeidend aanduiden van
een 'metafysische grondslag' die niet direct te beschrijven valt is een subtieler
'epistemologisch gebaar' dan een 'directe' afbeelding. In plaats van een empirisch-
rationele verwijzing is er een emotioneel-beeldende q/ste/wm/wg op een onuitspre-
kelijke grond, die tot beweging en vertolking aanzet. Bijvoorbeeld in de vorm van
Plato's grotmythe, waarbij het vastgeketend-zijn van mensen in de grot onze
psychisch-mentale Staat van gevangenschap verbeeldt. Is het zo dat juist de
metaforische wijze van spreken resp. het crefiren van een Aee/cfertwerkelijkheid', in
zekere zin adequater is om een 'diepere' ordening in de werkelijkheid aan te
diuden - bijvoorbeeld een bovenzinnelijke of een dieptepsychologische realiteit -
dan de directe verwijzing naar 'de feiten' door middel van een 'representerende'
wetenschappelijke beschrijving? Maar mijn metaforische suggestie van een
diepere' ontologische orde opent de deur naar een metafysische interpretatie van
het hier bedoelde. Is het mogelijk om met behulp van een kritisch-humanistisch
perspectief een 'niet-metafysische grondslag' te formuleren? Misschien vertegen-
woordigt 'de metaforische wijze van betekenisgeving' niet zozeer een 'fundamen-
telere' zijnsorde, maar veeleer een 'diepere' zijnso«fe/j/ng, dat wil zeggen een in
ons mens-zijn 'diep' gewortelde wijze van ordenen van 'het zijn'. Mogelijk geeft
dit onderzoek naar metaforische communicatie längs die weg zieht op een kritisch-
humanistische benaderingswijze van de werkelijkheid: 'humanistisch' omdat aan
'diepe' aspecten van mens-zijn (zoals verbeelding, zingeving en emotionalitiet)
recht wordt gedaan, vvaaraan een kritische evaluatie ten aanzien van ontologische
claims en ideologische betekeniseffecten van de metafoor is toegevoegd.

Vanuit logisch oogpunt beschouwd geeft de 'ecologische' werking van retoriek
niet alleen een overbodige toevoeging van beeiden en verhalen aan een 'letterlijke
beschrijving', maar ook roept het inlassen van een allegorie in een filosofisch tekst
epistemologische en ontologische vragen op. Hoe beoordelen we of de 'metafo-
rische omweg' ons niet op een dwaalspoor voert? Hoe bepalen we of het beeld van
'de grot' of van 'de geestelijke gevangenis' o</e^/aar is om de werkelijkheid
waarover het gaat te typeren? Waarom is er eigenlijk een indirecte zegswijze nodig
via een tweede werkelijkheid van beeiden? Hoe verhoudt die 'metaforische wereld'
zieh tot de 'letterlijk' beschreven empirisch waarneembare werkelijkheid? De
gestelde kentheoretische en metafysische vragen komen in een ander licht te staan
vanuit de hier ontwikkelde retorische invalshoek op communicatie. Zonder een
logische of empirische 'waarheidsclaim' krijgt ook de vraag naar 'de adequaatheid'
van metaforische beeiden een andere betekenis. In plaats van direct empirisch
verwijzend en logisch deugdelijk naar 'de werkelijkheid' te verwijzen,
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metaforen op een andere wijze 'de zaak' waarover gesproken wordL Welke wijze
is dat? Wellicht heeft de 'meerwaarde' van de indirecte spreekvorm te maken met
de hierboven aangegeven versterking van retorische zeggingskracht door middel
van een (metaforisch) ver<flc/j/e communicatievorm, waarbij diverse zintuiglijke,
emotionele en lichamelijke communicatiekanalen tegelijkertijd en nadrukkelijk
worden beroerd. Dit zou betekenen dat het 'metaforische treffen' niet zozeer een
cognitieve 'afspiegeling' van 'de werkelijkheid' geeft, maar meer een emotionele
en interactieve q^/em/m/ig op z/y/i genereert, wat in het eerste hoofdstuk met de
term 'grondhouding' is aangegeven. Wellicht wordt door deze 'grond'-over-
eenstemming' in het metaforische 'treffen' de mens als compleet wezen met hoofd,
hart en lichaam overeenkomstig een kritisch-humanistisch perspectief meer recht
gedaan, dan door een logisch-empirische overeenstemming alleen.

De retorische nadruk op emotionele en handelingsaspecten van metaforische be-
tekenisgeving wil echter niet zeggen dat het 'slechts' om /wyc/jo/cg/scAe en niet
om fow/o-,)/og/sc/je aspecten van de metafoor zou gaan. Waar deze retorische
invalshoek op communicatie ons aldus op wijst is het primaat van een fundamen-
teel 'dialogisch' principe: dat een uitspraak over de werkelijkheid nooit om de
bemiddelende 'derde' van de taal en van het sprekende subject heen kan gaan,
zoals wij geneigd zijn te geloven door de ontologiserende claim van een
'wetenschappelijke kenwijze'. Het 'letterlijke' taalgebruik van de wetenschap
suggereert het bestaan van een directe link tussen concept en ding. Waar de
'onontkoombaarheid' van de 'bemiddelende derde ins tan tie' in metaforische
communicatie door de retorische wijze van overdracht evident is, geldt dit
uiteindelijk ook voor 'letterlijke' beschrijvingen. Dit betekent dat uiteindelijk
achter elke directe en letterlijke beschrijving een metaforische aanduidende
overeenstemming schuilgaat. Dat wil zeggen dat ook een betoog dat in eerste
instantie 'letterlijk' oog, in laatste instantie 'overdrachtelijk' is. Vanuit die optiek
verwijst de 'letterlijke' zegswijze veeleer naar conventionaliteit of overeen-
stemming binnen een bepaalde taalgemeenschap, dan dat er een directe
verwijzende relatie tussen woord en ding buiten de sociale context om zou bestaan.
De (breuk met) conventionaliteit van (metaforische) betekenisgeving brengt ook
het ideologische aspect van de metafoor in het vizier als de door de betreffende
gemeenschap gedragen dan wel getaboeiseerde overtuigingen ten aanzien van 'het
zijn'. Dit betekent tevens dat ook een natuur-wetenschappelijke beschrijving van
'de werkelijkheid' uiteindelijk niet berust op een directe en letterlijke verhouding
tot de natuur, maar op een grondslaggevende 'verscholen' metafoor.'* Darwins
evolutieleer kun je bijvoorbeeld beschouwen als een empirisch-conceptuele uit-
werking van de oorlogsmetafoor dat Organismen voor nun voortbestaan en
ontwikkeling moeten sfri/t/en: met elkaar, tegen de veranderende eisen van de
omgeving en onder druk van de tijd. Het is evenwel heel goed mogelijk om vanuit
een andere basismetafoor de natuur te bestuderen en te beschrijven. Uitgaande van
een funderende metafoor van de natuur als een 'harmonieuze eenheid' (bij-

16. Zie bijvoorbeeld Bulhof: Befoverem/e we/enjcAap.
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voorbeeld vanuit de Griekse Gaia-mythe of vanuit een Indiaanse visie op de natuur
als een 'bezield wezen') voegen de verschillende Organismen zieh naar de omvat-
tendere gemeenschap waarvan ze deel uit maken. Op basis van deze andere natuur-
metafoor werken Organismen, bijvoorbeeld rrueren die plantenluizen 'melken',
veeleer met elkaar samen dan dat ze elkaar uitbuiten of bestrijden." Vooronderstelt
derhalve elke wetenschappelijk onderzochte 'empirisch-logische ordening' van 'de
werkelijkheid' niet een 'metafysica' of een ideologische grondovertuiging ten aan-
zien van 'het zijn? Is dus de conclusie onvermijdelijk waartoe 'de logica van de
metafoor' ons (ver)leidt: dat elke metaforische en wetenschappelijke beschrijving
uiteindelijk berust op een metaforische geloofsovertuiging over de 'grond van het
zijn'?

Vragenderwijs is er een hermeneutische interpretatie-ruimte geopend om te onder-
zoeken hoe 'de grondslag' van metaforische praktijkkennis omschreven kan
worden. Met het postulaat van de middenpositie komt aan de logische en de
retorische invalshoek op communicatie een relatieve geldigheid toe. Dit betekent
dat er niet naar een bevoorrecht 'archimedisch' standpunt gezocht wordt om 'de
werkelijkheid' te beschouwen. Evenmin leidt de retorische invalshoek tot de
conclusie dat elke wijze van beschrijving om het even is ('anything goes'). Een
beschrijving van 'de werkelijkheid' verschijnt vanuit de hermeneutische midden-
positie als een beeld dat aangeeft hoe degene die de beschrijving geeft z/cA
ver/jowefr to/ het beschrevene. Een metaforische beschrijving van een organisatie
bijvoorbeeld verwijst in dat verband naar de grondhouding die tot juist deze
beschrijving heeft geleid. Retorisch gesproken wordt er met die uitspraak een
'voorstel' gedaan of een 'uitnodiging' gegeven om dezelfde grondhouding in te
nemen of 'de organisatie' vanuit het perspectief van de gesprekspartner te beziea
Maar 'het innemen van een perspectief is niet een willekeurige keuze. Het is een
voorstel met gevolgen. In die zin bevat een organisatiemetafoor een 'voorschrift'
of een 'oproep' om een bepaalde sociaal-economische en spiritueel-psychologische
ordening te creeren, zoals uit de analyse van 'de basketbal-organisatie' in het
vorige hoofdstuk ook is gebleken. Een metafoor 'treft' weliswaar 'de zaak' op
unieke wijze maar ze kan geen aanspraak maken op exclusiviteit. De openheid
voor alternatieve metaforische beschrijvingen is derhalve geen 'subjectivering' van
wetenschappelijke kennis over organisaties, maar een principieel kritisch-
humanistisch uitgangspunt om de sociale werkelijkheid van organiseren toe-
gankelijk en bespreekbaar te maken voor een ieder die bij de organisatie betrokken
is. Ook vanuit 'esthetisch' oogpunt is het 'metaforische treffen' geen willekeurige
zaak. Om een 'vaag gevoel' of een 'diepere motivatie' metaforisch vorm te geven,
is niet elk beeld 'even logisch'. Een metaforische beschrijving berust wellicht op
een dialogisch en een esthetisch principe. Een 'treffende metafoor' is door een
'logica van het beeld' en een 'logica van het gevoel' gemotiveerd en kan kritisch-

17. Empirisch-rationeel valt noch de 'eenheidsmetafoor' noch de 'strijdmetafoor' 1e bewijzen, waarop
Kant reeds wees in zijn ATrifiefc <fer reinen Kernun/? met betrekking tot de regulatieve ideeSn van de
'rede'. Het kritisch-humanistisch uitgangspunt van dit onderzoek wijst in dit verband op het primaat van
net sprekende subject' in (metaforische) betekenisgeving.
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humanistisch worden gelegitimccrd wanneer zij dialogisch door een sociale
gemeenschap wordt geaccepteerd. Deze retorisch-pragmatische invalshoek op
conununicatie wijst op het pnmaat van een dialogisch beginsel, waaruit een
cnterium voor 'metaforische adequaatheid' volgt, dat primair een emotioneel-
esthetisch aspect heeft. Op grond hiervan kunnen beeiden de toehoorder
(aan)spreken en toehoorders geraakt worden. Bovendien wijst het kritisch-
humanistische uitgangspunt op het belang van het be-antwoorden en het ver-
antwoorden van het aangesproken en geraakt-zijn in metaforische communicaüe.
De derde 'middenterm' in (metaforische) communicatie of de derde 'gespreks-
partner' in de dialoog via een creatief medium vertegenwoordigt in zekere zin het
kritisch-humanistische uitgangspunt. Namelijk voor zover deze 'derde' Staat voor
de openheid en betrokkenheid in de dialoog: openheid van gesprekspartners jegens
elkaar en voor het medium van de kunst, gekoppeld aan de betrokkenheid van het
'sprekende subject' bij 'de zaak waarover gesproken wordt' en bij het 'creatieve
beeld'. Voor Plato's behandeling van metafysische en kennis-theoretische vragen
diende zieh juist de grot als beeld aan. Aan de hand van dit beeld kon Plato een
epistemologisch-ontologische analyse van onze ' Staat van zijn' geven, waarbij hij
de filosofische vraagstelling koppelde aan spirituele en psychologische
betekenissen van onze onvolmaakte ken- en zijnswijze. In het algemeen zal meta-
forische communicatie in dit onderzoek derhalve worden opgevat als een
uitnodiging aan de betreffende sociale gemeenschap om de werkelijkheid op juist
die metaforisch gesuggereerde wijze te zien, te conceptualiseren en tegemoet te
treden, teneinde een gewenste sociaal-economische en spiritueel-psychologische
ordening te creeren.

Uit het voorgaande volgt dat elke (metaforische) beschrijving van 'de' werkelijk-
heid een rf/a/og/scAe kwaliteit in zieh herbergt, dat wil zeggen prineipieel
voorlopig en 'intersubjeetief is: onderwerp van verbeelding, van dialogische
communicatie en onderhandeling in een sociale gemeenschap. Nu is het de vraag
of dit dialogische uitgangspunt 'niet-metafysisch''* begrepen kan worden. Deze
interpretatie krijgt haar beslag door de onderzochte metaforische communicatie
längs 'een derde weg' voorft/y rationalisme en romanüek d/a/og/sc/i te grondvesten.
Zowel de 'rationalistische' als de 'romantische' grondhouding geven een 'metafy-
sische' interpretatie van 'de grond' voor kennisvergaring. De 'rationalistische
grond' bestaat uit eeuwig en overal geldige regeis van onze Ratio terwijl de
'romantisch grond' een 'intuitieve' kennisinstantie is die op een directe wijze
kennis verschaft door middel van empathische ldenüficaüe. In plaats van
dergelijke 'metafysische' interpretaties van de ken- en zijnsgrond introduced! dit
onderzoek een dialogische context waarin praküjkkenms verantwoord dient te
worden. Vanuit het pnmaat van de dialoog is aan de 'empirisch-rationele' en de
'gevoelsmatig-intuitieve' kenwijze een relatieve waarde toegekend. De hermeneu-
tische 'middenpositie' maakt geen exclusieve keuze voor een logische öf een
retorische invalshoek op communicatie, maar nodigt uit tot een 'dialogisch

18. Zie voor de relevantie van een 'niet-metafysische' grondslag met betrekking tot creatieve therapie
de zevende paragraaf van het tweede hoofdstuk.
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verstaan', dat hermeneutisch rwjsen een eenzijdige empathische of reflexieve ver-
houding tot 'de werkelijkheid' heen laveert.

4.3 D e /weta/bor a/5

Deze paragraaf spitst de retorische invalshoek toe tot de metafoor als communi-
catiemiddel. De eerste subparagraaf geeft als achtergrond een algemene schets van
taalfilosofische literatuur over de metafoor. In de volgende subparagraaf figureert
'de metafoor' als een retorische kracht in het tekstuele verband van een betoog. Zij
wordt als 'het gezag van Metaphora' ten tonele gevoerd, met een polaire werking
ten opzichte van de empirisch-logische ordening van een tekst. In de daarop
volgende subparagraaf komen een aantal specifieke taalfilosofische begrippen voor
het voetlicht, als bouwstenen voor een conceptueel kader om betekenisgevende
aspecten van 'de metafoor' te kunnen belichten. De vierde subparagraaf bevat een
uiteenzetting van drie verschillende vormen van 'metaforische communicatie'.

4.5.7 D/a/ecftefc vow /we/o/omer/wg e« co«ce/?/uo//\yer/>7g

Omdat deze beschouwing in dialoog met de bestaande literatuur over 'de metafoor'
is ontstaan, wordt er gebruik gemaakt van conventionele onderscheidingen, zoals
het onderscheid tussen 'letterlijke' en 'figuurlijke' betekenissen, de metafoor als
een vorm van 'beeldspraak' en 'metaforische betekenisgeving' als een vorm van
(emotionele) 'kennisoverdracht'. Evenwel worden de conventionele onderschei-
dingen niet absoluut opgevat, maar in een relatieve zin gehanteerd, vanuit de
ftindamenteel gestelde dialectiek tussen metaforisering en conceptualisering. In het
verlengde hiervan zijn de verschillende taalfilosofische benaderingen van de
metafoor niet als elkaar uitsluitende theorieen opgevat, maar als 'relatief geldige'
perspectieven, die inzicht verschaffen in de wijze waarop de metafoor betekenis
genereert. De gebruikelijke 'vergelijkings'-, 'vervangings-' en 'interactie'-theo-
rieen" verkrijgen daarmee een relatieve geldigheid, als een mogelijk gezichtspunt
om de retoriek van de metafoor te begrijpen. De verschillende benaderingen
werpen een specifiek licht op de wijze waarop de metafoor in diverse toepassings-
contexten betekenis genereert.

7n ne/ voorAee/o* van 'De manager coac«/ zy« team' woraen rwee soorfen
/e/cferj/?gMren i//7 ae were/a* van spor/ en u/7 «e/ rfome/n van organ/saftes mef
e/fajar verge/ejfcen. /n ne/ vonge noq/as/Mfc w /n ae v/errfe paragraa/aan ae
/zana" van a"e fta^/re/Äa/me/a/oor ne/ re/or/scne e/?ec/ van een me/q/&r/5cne
Verge///)fc/ng5-j/ra/eg;e' geaVn/on^reera'. D/7 neem/ n/e/ weg a*a? aVre me/q/bor
oo)t jfcan worsen opgevar a/^ een u/fnoaVg/'ng voor een 'jemanrtscne vervang/ng'
van ae geftn//Ae///'Are /erm 'manager'. 7en j/o//e fcan ne/ zo z//'n a*a/ /« een

19. Mooij: /I Sfurfy o/A/cfa/)>ior: On rte Afafure o/A/eta/>nonca/ iEr/7re5«onj, wirt Spec/a/ Ä
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geZ>ru/fcscowtex/ cfe meta/ömc/je Aefefcems oofc 'fen/gs/oar' op de
7eWer///Jfce' AeteAe/7/s va« Ae/ woord 'coacA', zoc/a/ /neer M/'fgesproAre/i «Am
voor/jeevi 7wa«agemew/&M'a//7e/fe/;' /w/egraa/ cfee/M/Ymafce« va/i de iete&ems
vaw Ae/ woord 'sportecoacA'.

Metaforen genereren ten opzichte van de conventies van een taalgemeenschap een
betekenis/raw5grejs/e, een onconventioneel semantisch effect, waardoor het ge-
bruikelijke conceptuele kader wordt overschreden. Ook in taalpsychologisch
opzicht genereert de metafoor een 'betekenistransgressie', waarop vooral in het
tweede hoofdstuk is gewezen met betrekking tot het beeldend-therapeutische
proces van betekenisgeving. 'Metaforische communicatie' verschuift de aandacht
van cognitieve 'informatie-overdracht' naar de fysiek-zintuiglijk-emotionele basis
van het kenproces. De metaforische wijze van emotionele kennisoverdracht berust
in vergelijking met andere vormen van beeldspraak (bijvoorbeeld de analogic de
synecdoche, enz.) op de verbinding van twee voorheen gescheiden maar op een
bepaalde zintuigelijk-associatieve manier gelijkende (betekenis- resp. zijns-)
domeinen. Taalfilosofisch gezien creeert de metafoor een 'paradoxale' waarheids-
claim, in die zin dat het metaforisch gestelde zo is en niet zo is. De metaforische
dynamiek werkt aldus 'de-reificerend'^ op een (rationele) werkelijkheidsconstruc-
tie zodat er filosofisch en psychologisch gesproken ruimte ontstaat voor
alternatieve perspectieven en een andere werkelijkheidsbeleving. 'Metaforische
communicatie' maakt duidelijk hoe door de dialectiek tussen conceptualisering en
metaforisering 'werkelijkheden' worden ge(de)construeerd. In het proces van
betekenisgeving, opgevat als een voortdurende keten van (de)reificaties van wer-
kelijkheid-constructies, schept 'metaforische communicatie' een interpretatie-
ruimte voor alternatieve percepties op de organisatorische en therapeutische
realiteit.

Een retorische invalshoek op (metaforische) communicatie relativeert het belang
van de /nAoMde/Z/fe boodschap van woorden ten opzichte van het /Wa//e-aspecr
van de taal a/s med/u/n of AoodscAap/per. De metafoor verbindt niet alleen twee
domeinen van de werkelijkheid met elkaar" zodat onze theoretische kennis over de
betreffende gebieden wordt uitgebreid. Maar de generatieve kracht van de
metafoor bewerkstelligt ook een transgressie uit dit cognitieve aspect van kennis-
generatie: de metafoor genereert een verbinding van beide werelden wat betreft
hun medium-zijn, wat betreft de vormgeving in het medium. De vaard/gAe/d van
het coachen levert uiteindelijk de gevraagde andere betekenis van manage-
mentkwaliteiten op, niet (zozeer) de theoretische kennis hieromtrent. In 'creatieve
trajecten' vindt de (metaforische) overdracht via het creatieve medium plaats,
waardoor het inhoudsaspcct van communicatie wordt geminimaliseerd en het
betrekkingsniveau in de vorm van de psycho-sociale dynamiek tussen de deel-

20. Zie voor het gebruik van deze term in een context van 'organisatieverandering' hoofdstuk 3
paragraaf 5.2.
21. Deze betekenis van de metafoor wordt in cognitieve benaderingen benadrukt, zie bijvoorbeeld het
methodologische model van Tsoukas dat in hoofdstuk drie paragraaf 2.1 is beschreven.
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nemers van het traject, een retorisch accent krijgt. De therapeutische en trainings-
doelstellingen zijn metaforisch gearticuleeid in de taal van het creatieve medium.
De psycho-sociale aspecten van communicatie vormen de (impliciete) 'midden-
term' in de metaforische vergelijking of in de analogie-redenering. Langs deze weg
is bijvoorbeeld het trainingsdoel 'inspirerend leidinggeven' in een muziekmetafoor
vertaald op een seminar over dit thema. Daar werd een dirigent uitgenodigd om
interactief met beeld en geluid 'het inspirerend dirigeren van een orkest' te
vergelijken met 'het inspirerend leiden van een organisatie'^.

De met dit onderzoek bewandelde 'middenweg' maakt het mogelijk dat de seman-
tische dynamiek van de metafoor als een (psycho-)logica van communicatie kan
worden nagetrokken in velerlei kennisdomeinen en allerlei 'cultuursectoren': van
rituele religieuze praktijken tot Informatie-Technologie, van managementbenade-
ringen tot creatieve therapie. Het stelt ons in Staat om de creatieve trajecten in het
kader van organisatietraining, advisering en therapie enerzijds als een eenheid te
conceptualiseren (namelijk als een 'metaforische kennisvorm'), anderzijds om
recht te doen aan evidente verschillen en pluriformiteit die deze praktijken eigen
zijn. In deze zin Staat 'de metafoor' voor de 'eigenheid' van deze vorm van
praktijkkennis en wordt ze als zodanig opgevat als 'de integrale structuur' van onze
cognitieve, emotionele en interactieve betrokkenheid op de werkelijkheid. Hoe
deze integrale wijze van betekenisgeving als een 'logica van de metafoor' aan de
onderzochte intuitieve praktijkkennis een 'grondslag' verschaft, zal in de volgende
paragrafen worden toegelicht en uitgewerkt.

4. i. 2 //er gerog vo« MetapAora en ae macnf van Logos

Het creeren van metaforen is out/er dan ons denken over de metafoor. Deze open
deur verwijst naar een principieel filosofisch uitgangspunt. Elke Studie over de
metafoor vooronderstelt haar eigen onderwerp en wordt erdoor ingehaald Hiermee
zij aangegeven dat de metafoor op bepaalde wijze aan ons onderzoek en aan elke
wetenschappelijke benadering ontsnapt. Vanuit een rationele kennisopvatting is dit
een zwakte of een theoretische deficientie die zoveel mogelijk moet worden
vermeden, tegengegaan en verholpen. Bijvoorbeeld door middel van het ontwerpen
van een verfijnd theoretisch kader om de metafoor conceptueel eenduidig en
uitputtend vast te leggen. Deze wetenschapsbenadering gaat uit van de veronder-
stellling dat het mogelijk is om een sluitende definitie van de metafoor en een
duidelijke afbakening van haar domein en werkwijze te geven, zodat haar
geldigheid en reikwijdte kan worden aangegeven met behulp van toepassings- en
vertaalregels. Postmodeme kritiek stelt hier tegenover dat zelfs in de meest
doortimmerde theoretische onderbouwing en afbakening van haar domein er
ongemerkt metaforen meespelen die met door het conceptuele kader worden

22. Op 27 juni 2000 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, onder meer bedoeld voor 'alumni van de
bedrijfskunde faculteit'.
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gerechtvaardigd. Dat de metafoor zieh aldus aan een conceptuele omkadering
ontfreto^ wordt hier, in navolging van Derrida, niet als een praktisch of theoretisch
tekort beschouwd, maar als een principieel, positief en onontkoombaar gegeven.
Het is een onvermijdelijke 'co-incidentie' die met de act van het definieren en
conceptualiseren zelf wordt ingezet. Het woord 'coincidentie' ironiseert de
'noodzakelijke' semantische 'wet' dat er tegelijkertijd met de conceptualiserende
beweging van het denken die de metafoor beoogt vast te leggen een impliciete
metafoor is gecreeerd die buiten deze definitie treedt. Deze fundamentele
metaforische dynamiek is inherent aan ons spreken, voelen, handelen en denken. In
navolging van Derrida is hiervoor de term /weta/bne£ gebruikt, die meer dan het
zelfstandige naamwoord en statische begrip van de metafoor, naar dynamische
aspecten van betekenisgeving verwijst. Ook waar gemakshalve van 'metafoor',
'metaforen' of 'metaforische betekenisgeving' wordt gesproken is deze inherente
dynamiek voorondersteld. Zoals reeds aangegeven is de metaforische dynamiek in
het onderwerp van onderzoek uitgebreid van een tot de taal beperkte semantiek
naar een metaforiek in onze zintuiglijke, emotionele en interactieve betrokkenheid
op 'de werkelijkheid'. Voor de articulatie van deze integrale, metaforische, betrok-
kenheid op de wereld Hjkt 'de taal van een creatief medium' bij uitstek geschürt te
zijn.

De 'meerwaarde' van creatieve trajecten hangt mogelijk samen met het gegeven
dat deze werkvorm spoort met onze fundamentele metaforische betrokkenheid op
de wereld. In dit onderzoek is deze 'integrale betrokkenheid' aangeduid met de
omschrijving van 'creatieve trajecten' als een metaforische ver/o/fc/ng van 'zijn'
door ievende metaforen'. 'Vertolking' verwijst naar het uitgangspunt dat ook een
wetenschappelijke beschrijving geen 'zuivere' afspieging van 'de' werkelijkheid
geeft, maar dat de typerende 'objectieve' kennisvorm voortkomt uit een 'beheer-
sende en afstandelijke grondhouding' tot 'het zijn'. Het kritisch-humanistische
perspectief van dit onderzoek vestigt de aandacht op de verwevenheid van het type
('metaforische' of 'conceptuele') kennis met een overeenkomstige grondhouding
en bijbehorende psycho-dynamiek van de betreffende kennisgemeenschap ten
opzichte van het kenobject. Karakteristiek voor creatieve trainingen en therapie-
vormen is de typerende wijze waarop de psycho-sociale dynamiek van de
kennisgemeenschap via het creatieve medium nadrukkelijk meespreekt. De primair
gestelde dialectische wisselwerking tussen een metaforische en een conceptuele
benadering van de werkelijkheid komt met Ricoeurs*'' opvatting overeen. Om de
typerende 'narrativiteit' in (beeidende) kunstexpressies te belichten, benadrukt dit
onderzoek dat beeldelementen op ludieke wijze in de dialoog met het creatieve
medium 'spelend-beeldend wiees/vete/z'. Dit wordt aangeduid met de term 'dialec-
tische speelruimte', die mede door Gadamers notie van spel is geinspireerd." Het

23. Derrida: L« refraife «fe /a merap/iore 125-126.
24. Ricoeur: Ẑ J meiap/iore vive. Tiemersma: Ricoeur's hermeneutics of action and schematheory.
P/ie/iomeno/og/ca/ //NTuiry 9 (1985) 58-71.
25. Gadamer:
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spelbegrip onderstreept de open maar begrensde ruimte van 'de dialoog' via de
(non-)verbale taal van het creatieve medium. In de vierde paragraaf zal de ver-
binding van het spelbegrip met de dialogische grondhouding verder worden
uitgewcrkt tot een 'speelse' gesprekshouding en een dialogische onderzoeksbena-
dering.

De hiervoor gegeven typering van 'creatieve trajecten' als /evena*e
vestigt de aandacht op de functie van de metafoor als 'katalysator' voor een
herstructurerering van 'het existentiele veld' resp. van 'de belevings-organisatie'*"
van deelnemers aan creatieve trajecten. In deze paragraaf wordt een begrippen-
kader ontwikkeld om deze metaforisch-conceptuele dynamiek in het proces van
betekenisgeving aan te duiden en conceptueel te omkaderen.

In de aan Ricoeur ontleende typering van 'levende metaforen' Staat de 'levende'
tegenover de 'dode' metafoor, met dien verstände dat in alle vormen van taal-
gebruik q/ges/orven en n/et/we metaforen te herkennen zijn. Een voorbeeld van een
dode metafoor vinden we in de zinsnede 'een concepruele Ae-na<iermg van de
metafoor'. Daarin is te horen dat een concept een metafoor (letterlijk en figuurlijk)
'be-nadert'. Bij eerste lezing valt de metaforische betekenis van dit woord niet op.
Een 'oorspronkelijke' letterlijke betekenis kan gaan meeklinken wanneer de tekst
opnieuw wordt gelezen en gehoord.

/fcwa/n /o/ een /jer/n/erpre/a/;« va/j Z,e;on/z'yb/7m//e-
nng van Ae/ ra//ona/j7e/7.y0eg/n.se/ - W/A/7 erf s/ne /-a/zo/JC' - aboraVrf Ay na
y'arew 'Aefze//2/e' o/? een andere /wam'er hoorde. ///errfoor g/'ngen rfe
voor 'zyn5vervoeg/ng' (Is) en voor 'z/ynsgrona"' ('ratione) anrfer^
/n /?/aa/5 van a"e naaVt//fc op cfe a*«ooe/e on/Äenn/ng f'n/n/7' en 'w'ne ̂  /e /eggen
ver^cnoo/ We/'afegger ner accen/ naar een '̂ a/wenWan/:', een '/xw/7/eve Aer-
/ormu/ering' van ne/ oeg/n^e/ /of 'Veg/zcAe^ was wf, Aa/ e/nen Gn/na"'.

Op grond van het hermeneutisch herinterpreteren van de betekenis van woorden
het mogelijk dat 'dode metaforen' weer tot leven worden gewekt. Een ander
voorbeeld is de wijze waarop ik het woord 'coi'ncidentie' in de vorige paragraaf,
'zin-spelend' met de conventionele betekenis van 'toeval' en de letterlijke
connotatie van 'samen-gebeuren', heb gebruikt om het 'noodzakelijke' 5a/nen-5/>e/
van Logos en Metaphora onder de aandacht te brengen. Wanneer een versleten
metaforische betekenis 'meeresoneert' wordt dit veelal bijkomstig opgevat als een

26. Deze aan de Iheorie van beeldcommunicatie ontleende term (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.1)
suggereert een 'psychologische' en dus 'subjectivistische' duiding van het proces van metaforische
betekenisgeving. Omdat in dit hoofdstuk juist de ontologische aspecten hicrvan worden benadrukt voeg
ik de term 'existentieel veld' hieraan toe.
27. Heidegger: Der Saß vom Grund
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associatie die alleen psychologisch relevant is. In dit onderzoek naar de meta-
forische kennisvorm wordt ze beschouwd als een wezenlijk moment van het
hermeneutische verstaan. Het laten meeklinken van 'metaforische (bij)betekenis-
sen' komt voort uit de dialectiek tussen een metaforische en een conceptuele
ervaringsmodus. Volgens deze interpretatie van 'levende metaforen' wordt duide-
lijk hoe in creatieve trajecten juist dit retorische samenspel van metafohsche en
conceptuele effecten op de voorgrond treedt via de taal van het creatieve medium'.

Binnen het domein van versleten metaforen kan nu een nuancering worden
aangebracht: namelijk tussen s/opencfe en rfode metaforen. Het hiervcor gegeven
voorbeeld van een 'conceptuele benadering' is bij nader inzien veeleer een
slapende dan een dode metafoor. Het 'naderen' kon immers als slapende metafoor
weer tot leven worden gewekt. Echter is het soms niet zonder meer mogelijk om in
woorden een verstopte letterlijke betekenis te ontdekken. Bijvoorbeeld de woorden
'slapend', 'levend' en 'dood' zelf verstaat men als zodanig letterlijk. Pas in en door
de context van een Studie over de metafoor worden ze op overdrachtelijke wijze op
de metafoor toegepast. De metaforische betekenis van het woord 'levend' is door
Ricoeur in de aangehaalde Studie over de metafoor bewust naar voren gehaald.
Door de speciale toepassingscontext wordt het bestaan gesuggereerd van een
letterlijk opgevat 'biologisch leven' en een figuurhjk 'semantisch leven'. Een
begrippenpaar dat op vergelijkbare wijze het onderscheid tussen een conventioneel
en een metaforisch betekeniseffect benoemt, is de onderscheiding 'eigenlijke'
versus 'oneigenlijke' betekenis. 'Eigenlijk' verwijst naar 'taal-e/gen', dus 'lexi-
caal' of 'conventioneel' taalgebmik. Een metaforische verdraaiing van de conven-
tionele betekenis merkt men derhalve als een 'oneigenlijke' spreekwijze aan.
Niettemin kan het one/gen/yfe metaforische spreken 'romantisch' worden
omgeduid, zodat de in woorden verstopte 'letterlijke' betekenis juist als de
e/gen///£e wordt geherinterpreteerd. Vanuit een romantische visie 'behelst' een
metafoor een letterlijke betekenis die als 'oorsprong' in het 'eigenlijke' verstaan
van woorden doorklinkt, ten opzichte waarvan een 'vervreemding' optreedt onder
invloed van het 'conventionele verstaan'. Etymologisch onderzoek kan de
'verborgen oorspronkelijke betekenis', die in conventioneel taalgebmik niet meer
wordt gehoord, opnieuw aan het licht brengen. Heideggers werk ademt een zekere
romantische geest doordat hij prachtige voorbeelden geeft van een metaforisch-
etymologische interpretatie van filosofische concepten. Bijvoorbeeld lezen we in
zijn 'hoofdwerk' Se/n und Ze// niets over 'de mens', maar gebruikt hij 'Da-sein' als
een 'oorspronkelijkere' betekenis voor 'het menselijke existeren'; 'Lichtung' en
'Er-eignis' fungeren als metaforen voor 'het existenüele zijns-verstaan' in zijn
latere werk.

£en vooriee/a* u/f de naft/wr/yfe 5/?rec^/oa/ w Aef woon/ 7/cnaam'. D// w een
n ne/ Gerwjaa«5e 7/fai' o / V/ees' *fa/ /n ons woorrf 7(/fc' nog

en Aef wooro" 'na/nan' <fa/ 'o/HÄM/je/' ftetafcen/. Oors/von/te/yA: was
V/ê e/y/fc o/n/jw/^e/' dfets een mefq/ömcne om^c/iryv/'ng a/j ware
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cm //cAoam een 'man/W van t/e z/e/'. M/ w deze me/q/bor vers/efen en ver-
vor/w</ /o/ Ae/ /e/ter/z/A: opgevaWe 7/cAaa/n'.

Overigens geeft deze classificatie van metaforen, door middel van het metaforische
gebruik van de woorden 'levend', 'dood' en 'slapend', een voorbeeld van de
inherente metaforische dynamiek van ons spreken en denken. Zoals reeds
aangegeven berust een conceptuele omlijning van de metafoor zelf ook weer op
metaforen. In de uitleg van metaforisch geleende termen verschijnen opnieuw
versleten metaforen. Bijvoorbeeld verwijst de kwalificering van betekenissen in
'letterlijk' en 'oorspronkelijk' naar /effer(tekens) en oorsprong. Vanuit een ratio-
nalistische kennisopvatting wordt het in deze paragraaf gevormde conceptuele
kader door de bedoelde dynamiek metaforisch ondermijnd. Hermeneutisch gespro-
ken is de metaforische dynamiek onvermijdelijk, ook in een 'abstracte' karak-
terisering van 'hetzelfde'. Bijvoorbeeld de 'abstracte' classificatie van 'actuele'
versus 'gewezen' metaforen. Impliciet bevatten deze classificerende termen ook
weer metaforische betekeniselementen: de metafoor als ac/ in 'actueel' en de
zinspeling met haar werkwoordelijke en substantiate 'wezen'. Een poging om deze
metaforische elementen eveneens in een conceptuele omschrijving onder te
brengen kan de termen 'impliciet' en 'expliciet' lenen. Echter zullen we ook deze
begrippen weer moeten definieren, waarbij er metaforisch een beroep wordt
gedaan op het /nvoMwen en oH/Voi/wen van een semantische ordening. Aldus
komen we bij het rationalistische project van een 'metaforologie', dat wil zeggen
een eenduidige conceptuele omkadering van de metafoor, onherroepelijk in een
oneindige regressie terecht. Derrida heeft dit semantische grondgegeven uitgewerkt
en benoemt als 'de wet van de metafoor'. Met betrekking tot dit onderzoek wordt
het belang van dit inzicht voor 'creatieve trajecten' onderstreept door 'het gezag
van Metaphora' op te vatten als een fundamentele metaforiserende beweging die
een logische ordening van begrippen in een conceptuele benadering van de
werkelijkheid - 'de wet van Logos' - doorkruist. De conclusie waartoe deze para-
graaf leidt is derhalve dat elk betoog berust op een samenspel van conceptuali-
sering en metaforisering.

Dit fundamentele gezichtspunt dat een betoog aldus dialectisch op metaforisch-
conceptuele wijze betekenis genereert, ünpliceert dat de metafoor ook buiten de
bewuste intenties van een auteur om een semantische werking in een tekst heeft.
Met betrekking tot de onderzoeksvraagstelling geeft het primaat van de krachten-
meting tussen Logos en Metaphora aanleiding tot een methodische vraag met
betrekking tot 'de meerwaarde' van deze kennispraktijk: Hoe spelen (niet) bewust
geintenteerde metaforische betekeniseffecten mee 'in' en 'door' de 'letterlijke'
vormgeving van 'levende metaforen' in het creatieve medium? Zoals 'verbale
metaforen' in een tekst associative en zintuigelijke connotaties oproepen, zo
bewerkstelligen ievende metaforen' in creatieve trajecten dat in een nog verder-
strekkende zin. Hierbij zijn in principe alle aspecten van lichaamstaal betrokken
zodat er een conglomeraat van emotionele, verbeeidende en lichamelijke bij-
betekenissen wordt gegenereerd. Het is de kundigheid van de aeatieve trainer of
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therapeut om dit integrale proces van metaforische betekenisgeving in de 'creatieve
trajecten' met het oog op de trainings- of behandeldoelstelling te begeleiden en bij
te sturen. Derhalve is er een samenspei tussen 'kennis van het hoofd' en 'kunst van
het hart' nodig om het creatieve medium op dusdanige wijze te laten meespreken
dat er een balans ontstaat tussen 'spontane creatieve expressie' en 'instrumented
handelen' met betrekking tot de individuele hulpvraag, resp. de organisatiedoel-
stelling.

Op grond van dit dialectische samenspei of deze hermeneutische 'balanceerkunst'
vindt er door middel van de creatieve werkvorm een herstructurering van 'de
belevingsorganisatie' en 'het existentiele betekenisveld' van de deelnemende
dienten plaats. In de context van dialogische communicatie tussen therapeut of
trainer en dienten spreken emotionaliteit, verbeelding en lichamelijkheid van
aanwezigen op nadrukkelijke, stilzwijgende en uitgesproken wijze via de taal van
kunst mee. Hoewel deze aspecten in alle taalhandelingen meespelen, steh de
metaforische handelingscontext van 'creatieve trajecten' ze op integrale wijze op
de voorgrond. Dit betekent dat ze door de deelnemers niet omzeild kunnen worden,
zoals dat veelal in alledaagse verbaal gerichte communicatie wel gebeult. Vanuit
de onderzoeksvraagstelling naar de grondslag van 'creatieve trajecten' is de
dialogische context, waarin de psycho-dynamiek van communicatie op metafo-
rische en conceptuele wijze aan de orde wordt gesteld, van fundamenteel belang.
Hierdoor krijgen deze algemeen mensehjke aspecten van communicatie een
'eigen' vorm van verantwoording, wat beantwoordt aan het met dit onderzoek ter
discussie gestelde (kritisch versus naief) humanistische gezichtspunt ten aanzien
van de toepassing van metaforen in therapie en organisaties.

4. i.

De retorische invalshoek krijgt in deze paragraaf een toespitsing tot communicatie
waarin metaforen een meer of minder uitgesproken rol speien. Het minst prominent
is de rol van de metafoor wanneer zij als een vorm van beeldspraak tussen
'letterlijke' omschrijvingen door wordt ingelast om een betoog te verlevendigen.
Sterker wordt het retorische effect als metaforen niet alleen een zakelijke beschij-
ving opsmukken, maar wanneer de vorm van communicatie metaforisch is. Een
spreker kan in een verAa/ende vorm - bijvoorbeeld met een sprookje - een be-
schrijving geven van een werkelijke of een wenselijke situatie. Op die wijze is het
sprookje van Andersen //e? /e///Jte een^re gebruikt om een psychologisch-spiritueel
ontwikkelingsperspectief te schesten, waarbij de ontwikkeling van een 'sociaal
alledaags zelf (als jong lelijk eendje') naar een 'oorspronkelijk en authentiek zelf
(de zwaan) metaforisch uitgelegd wordt.^ Wanneer een sprookje of een verhaal
gecondenseerd is tot een levende metafoor, een 'beeldnarratief dat het gehoor als

28. Knibbe: lezing Studium Generale, Erasmus Universiteit Rotterdam, 17 oct. 2000. Zie zijn boekDe
nie/-Aerifcen<ye ßoe</<#ia. hoofdstuk 2: A/eurose ait n/ef-A
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zodanig herkent, worden beide vormen van 'metaforische communicatie' tegelij-
kertijd gebruikt. Bijvoorbeeld zinspelend op Andersens sprookje kan iemand
melafonsch verzuchten "Ik voel me onder de nieuwe chef net het lelijke kleine
eendje".

De eerstgenoemde vorm van 'metaforische communicatie' - de doorbreking van de
zakelijke directe betoogtrant door middel van metaforen - grenst aan de ene kant
aan de introductie van nieuwe beeiden in onze woordenschat, aan de andere kant
aan het gebruiken van cliche's, zoals: 'Zij blijft mijn roosje' en 'Alle neuzen staan
dezelfde kant op'. Het risico bij het creeren van nieuwe metaforen is dat deze te
ideosyncratisch kunnen zijn en als zodanig niet worden verstaan. Hier tegenover
Staat het gebruik van cliche's op gespannen voet met de levendigheid en
authenticiteit van een betoog. Niettemin bewerkstelligen ook versleten metaforen
en cliche's een retorisch betekeniseffect. Wanneer aan het einde van een lange
theologische verhandeling over het belang van een ascetische levenswijze wordt
geconcludeerd dat 'het lichaam de /terser van de ziel is', versterkt deze metafoor
het beroep op de toehoorders om allerlei lichamelijke verleidingen links te laten
liggen. Een voorbeeld van een metaforische vormgeving van een filosofisch-
spirituele boodschap is Plato's beroemde gro/m^/Ae. Daarin geeft hij door middel
van een verhaal - over 'de geketende mensen in een grot die slechts kennis van de
wcreld achter hen hebben door middel van schaduwbeelden die op de wand voor
hen zijn geprojecteerd' - een beschrijving va« de gevangen en onvo/wiaafcte s/aa/
van z/yn op aarde met 'schaduwkennis' in plaats van 'ware' en 'heldere' kennis uit
de volmaakte ideeenwereld.

ßoeddAis/iscAe toa/ is zeer 6/oemri/Jt ro worden er rwee /j/5/omcAe varian/en
van Ac/ /»oedd/z/j/ne a/s 'Ae/ We/ne voer/w/g' en 'Ae/ gro/e voer/wig' van e/fcjar
onderscAe/den. Daarnaas/ i\y er Ae/ were/d/jy£e 'pad van de Är/yger' a/j 'weg'
o/w de V«W/c/iW/ig' /e />ere/)fcen. /n fzen-JftoeddAis/JscAe /radi/ies word/ vaa£ de
/weede s/er&ere vorm van 'me/q/öriscAe commMnica/ie' aangewend a/j didac-
/iscA midde/ om to/ (̂ ioger̂  /'nz/cn/ /e /romen. Zo ij ne/ geAru/Ae///'̂  da/ de
/eer/zng van zy/i /eermees/er ^guru^ een /toan o/ raadye/ /r/yg/, waarop n/y
wied/teer/ to/ ne/n de op/o5«ng /n een ver/ossend /no/nen/ van /nz/'c/i/ voor z/yn
geerfesoog ver5cn;yn/. £en £e£end voor6ee/d /w/d/. "//oe wa^ ye gez;cn/ van
voor de geAoor/e? " o/ "fFa/ w ne/ ge/i//d van een Wap/?ende nand'7 £en ander
voor/>ee/d is een aneArdo/e waarin een /7ro/ej5or 6/y een gwrw Aom/ om over de
ver/icn/ing /e y?/osq/feren. rerwi/7 de pro/essor nog m/dden in zi/n re/aas z//

de 5pir/7«e/e /eermeerfer nem /nee in. Koor ne/ oog van de /vo/esjor
ni/ door^cnenten to/da/ deze de /nee over de rand van ne/ ifco/?ye zie/

j/romen. A^ada/ Ai/ de guru waarscAww/ voor wa/ er geAeur/ zeg/ deze: "A/aar
wa/ wi// M eigen/i//t van my? f/w Aoo/d zi/ ne/ zo vo/ a/* d/7 /Aeefco/T/e/" *̂

29. Watts: Zen-flocrfrfA/ime. Jansen: //e« Boe<W>ia-ioet Boe(/<*a 'J, gocfteden en r/me/e
Kahn: De 7a« van Aef Gejprefc £>e jtumf von Äef /wu/eren. de Wit: (1998) £>e /or«i en de rooj.
fioedt/A/jme in diafoog me/ pjycno/c)gie,
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Deze laatste anekdote bevat een vorm van 'metaforische communicatie', die met
betrekking tot de onderzoeksvraag van bijzonder belang is. In dit voorbeeld van
deze derde vorm is de wyze van communicatie en de fce/reß/r/wg tussen de ge-
sprekspartners 'op metaforische wijze' present gesteld. De 'indirecte boodschap'
van de 'analoge communicatie' komt door de metaforische vorm van het thee-
schenken pregnant naar voren. Vergeujkbaar met dit voorbeeld kan het analoge
aspect van communicatie via de taal van de kunst worden vormgegeven. De
betekenis van de 'indirecte boodschap' wordt beschreven in termen van 'iets
anders', namelijk in de taal van 'het theeschenken', met dans of door muzikaal
samenspel, in beeldtaal, door bewegingstaal of in verhaalvorm door middel van
een sprookje. Hierbij wordt het betrekkingsniveau van communicatie op nadrukke-
lijke wijze op de voorgrond gesteld. Via de dialoog met het kunstmedium ver-
schijnt dit aspect van de onderlinge betrekking in communicatie als een metafoor
op de voorgrond. De discursieve inhoud van wat gecommuniceerd wordt,
verschuift hierdoor naar de achtergrond. Door de interactie tussen de deelnemers
van een creatieve workshop via het creatieve medium van muziek, beeiden, drama,
dans, enz., wordt het betrekkingsaspect in een metaforische vorm via klanken,
kleuren, vormen en verhalen vertolkt. De /evewde meta/oor 'staat voor' de wijze
waarop er met elkaar wordt gecommuniceerd, welke in een 'normale' context op
de werkvloer of in de persoonlijke levenssfeer als zodanig impliciet blijft. In het
bovenstaande voorbeeld: de woordens/roo/n van de professor die over de
verlichting wil discussieren en de nonverbale taal van de guru die voor de neus van
de professor het kopje thee laat overs/roAwew en hieraan een 'metaforische uitleg'
geeft. De psycho-sociale overdrachtsprocessen die normaal gesproken in de
communicatie op het werk of in het gezin onuitbesproken blijven, krijgen als
'beeiden van communicatie' of 'handelingsmetaforen' een expliciete vorm. In het
kader van een creatieve organisatietraining of in creatieve therapie worden
professionele en existentielc ondenverpen in een metaforische vorm, bijvoorbeeld
aan de hand van een sprookje of een dramatisch thema, aan de orde gesteld. Op
weer andere wijze kan een biografisch of professioneel thema muzikaal of in een
beeld(verhaal) door de deelnemers aan een 'creatief traject' worden geensceneerd.
Door de 'levend' metaforische vormgeving van creatieve trajecten gaan over-
drachtsprocessen via het creatieve medium de hoofdrol in communicatie spelen.

Er kan een verbinding worden gelegd tussen deze drie vormen van 'metaforische
communicatie' - het inlassen van een metafoor in een betoog, een metaforische
verhaalvorm en metaforische communicatie via een 'nonverbaal' medium - met de
in de tweede paragraaf aangegeven driedeling in 'communicatie-kanalen': de
cognitieve, emotionele en interactieve 'wijze van overdracht'. In dat verband
zouden we kunnen spreken van het crefiren van een 'handelingsmetafoor' of een
'bewegingsbeeld' wanneer vooral het /wterac/zeve overdrachtsniveau op de voor-
grond staat. Een voorbeeld is de enscenering van een thema, bijvoorbeeld leiding-
geven, tot een 'dramatisch' of 'psycho-motorisch' gegeven, zoals een oefening in
'dansend leiden en volgen'. Primair hierbij is de narraticve vorm van communi-
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catie: in en door de gedramatiseerde handelingen in de dansante oefening wordt de
onderlinge betrekking van 'leidinggevende en volgende' metaforisch veibeeld en
vormgegeven. Wanneer vooral het e/noJ/one/e niveau van communicatie wordt
present gesteld zou je metaforisch kunnen spreken van het genereren van een
'belevingsbeeld' of van een 'emotionele metafoor'. Dit kan bij uitstek worden be-
werkstelligd door middel van een muziekmetafoor, waarbij het inhoudsaspect van
communicatie is geminimaliseerd. De klanken en het samenspel genereren een
'emotionele taaF, waardoor deelnemers aan een muziektraining onmiddelijk
worden aangesproken. De cog/i/7/eve afronding van een creatief traject in therapic
of training tot het gewonnen inzicht in het uiteindelijke 'leereffect', zou je kunnen
beschouwen als een 'cognitieve metafoor' ofwel de constructie van een 'denk-
beeld' uit 'de levende metafoor'.

Overigens zijn dit analytische onderscheidingen die aan het 'totaaleffect' en de
'dialectiek' van 'metaforische communicatie' eigenlijk onrecht doen: het samen-
spel van zintuigmodaliteiten met elk een eigen taal, om niet te spreken van
transmodale effecten, is principieel onvertaalbaar. De hier gemaakte onderschei-
ding in denk-, belevings- en bewegingsÄeeWe« verraadt bovendien een 'visuele
bias'. Het gezichtszintuig wordt in de beschrijving bevoorrecht ook daar waar het
eigenlijk om andere zintuigmodaliteiten gaat. Met de aanduiding van een beeld-
wamrt/e/wordt dit enigszins gerelativeerd door de betekenis van een beeld als een
verhaal in verdichte vorm. De 'bias' hangt enerzijds samen met het feit dat in het
bijzonder de 6eeWe/7cfe creatieve therapie is onderzocht, anderzijds met het
algemene gegeven dat onze wetenschappelijk taal met betrekking tot het

van verschijnselen het oog veelal bevooroordeelt.

Met betrekking tot de derde vorm van 'metaforische communcatie' - de 'vertolking
door levende metaforen' - is er nog een ander belangrijk aspect van de retorische
invalshoek op communicatie van belang. Retorisch gesproken hoeven niet alle
stappen in een betoog te worden gerechtvaardigd, terwijl dat voor een logische
analyse wel geldt. Sterker nog: een retorisch verhaal wint aan overtuigingskracht
door bijvoorbeeld sprekende suites in te lassen. Op weer andere wijze wordt de
rechtlijnigheid van een betoog onderbroken door het stellen van een retorische
vraag. Terwijl hier vanuit logisch oogpunt iets overbodigs aan het betoog wordt
toegevoegd, wordt daar, in een retorische context, met opzet een schakel
weggelaten of een sprang in de betoogopbouw gemaakt. Er klinkt een suggestie
zonder het direct te zeggen of er wordt een vraag gesteld waarop het antwoord
bekend verondersteld wordt, etc. Ook het verteilen van moppen berust vaak op het
verzwygert van elementen, op de w/yre vow /vesew/af/e van verhaalelementen, op
het overrfr/yv«? van de stand van zaken,- kortom op het volgen van een retorische
en juist geen logische Strategie. Ook de reeds genoemde raadsels of koans die een
leerling in een (zen)boedhistische traditie van zijn guru krijgt, worden gekenmerkt
door deze kryptische, dat wil zeggen betekenisweglatende en daardoor tot bete-
kenisgeving aanzettende communicatievorm. Daarin speelt nog een ander retorisch
element een rol: namelijk de ;para£foxa/e vorw» van communicatie. In de ironie
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spcelt deze vorm ook op eigen wijze mee, namelijk door juist dat te zeggen wat je
n/e/ bedoeld.

De &rypftscne en de />aradoxa/e vorm ;s dwide/yÄ: /n ne/ gcgeven voorftee/d van
de toan 'Wo/ /s Aef ge/v;d van een A/appen</e Aawrf?' /n een ge6rw/£e/yjfce
contex/ van commi/n/catfe o / door mt'daW van een e/n/Mraen-/og/scAe
Ae/iaaer/ng van de vraag, /efd/ de &oan tor een ev/aen/e aoswraV/e// o/een
on/noge/Z/Me/J. rene/nde een o/?/as.s7ng voor ne/ raadse/ /e v/'nden « ne/
nooflfeaAe/y/t van ae ai»Jurö*/fe/Y o / ae /egenäpraa* een paradox /e ma^en,
waarmee cfe 'norma/e' grenzen van ons vew/aan a*/e ons rfoor verband en
zin/K/gen zyn ge5/e/d, worden over^cnreden.

In het algemeen kunnen we derhalve stellen dat voor een logische betoogopbouw
het expliciet maken van alle argumenten en denkstappen karakteristiek is, terwijl
een narratieve betoogtrant juist gebruik maakt van het retorische effect wanneer
argiunenten of denkstrappen impliciet blijven of als ze op indirecte of vervormde
wijze worden geexpliciteerd. Met betrekking tot ons onderzoek naar de creatieve
werkvorm betekent dit dat de derde 'metaforische communicatievorm' zeer uit-
gesproken en pregnant in vergelijking met 'gewone' communicatie, van retorische
elementen gebruik maakt. Er wordt gejpee/d met retorische dynamiek van het
weglaten, toevoegen, overdrijven, verkleinen en afwegen van betekenis-gevende
elementen.

De werkzame retoriek in 'creatieve trajecten' berust aldus op een samenspei van
'economische' en 'ecologische' krachten in het proces van betekenisgeving. Aan
de ene kant is er in communicatie een tendens naar overv/oed van betekenis onder
invloed van het creeren van nieuwe woorden en metaforen. Bijvoorbeeld door de
introductie van reeds bestaande termen in een nieuwe context waardoor er
meerduidigheid en ambigue betekenissen ontstaan. Net zoals de natuur een
overvloed aan levensvormen creöert, werkt er in de natuurlijke context van
communicatie een ecologisch beginsel dat een betekenissnrplus genereert. Aan de
andere kant is er een semantisch principe werkzaam in de richting van zuinigheid
en beperking van woordbetekenissen. Onder invloed van het 'economisch'
rouleren van de semantische munteenheid van het woord, verslijt de metaforische
betekenis langzamerhand tot 'letterlijke taal'. Dit is bijvoorbeeld duidelijk in de
semantische ontwikkeling van de woorden 'stokpaardje' of 'kerfstok', die aan-
vankelijk 'letterlijk' naar tysieke objecten verwezen en nu een overdrachtelijke
betekenis hebben gekregen.

'£en goede manager coacnr zyn /earn.' D/r vooriee/d w/f de con/exr van
managemen/ /7/ws/reer/ ne/ in/7a//e/7roce5 waaraan een me/a/öor ondernev/g w.
/n ne/ aanvan^e/yA:e me/q/ör;*cne geirw/zt van de ferm 'coacn' Äewerfa/e/Z/gde
de verö/nd;ng van de were/d van spor/ me/ d;e van organ/saf/es een n/ewwe
ÄeteAenw van rf/7 woord. A/e/ 'coacnen' word/ een äpeci/ie/te /e/d/nggevende
ibva/ite/7 van de manager aangegeven d;e /n de geZ>rM/yfce/y/fee Z>e/eAen/5 van

172



on/ftraifc o/ o«</erfre//c/jf Wee/ Wanneer er een sympos/u/w over
'coac/iem/ /e/c/er^cAa/?' woraY georgan/seera", 6eteJfcen/ a/7 cto/ de mei/we
ieteifcems a"oor a"e ge/weew^c/jap van managers en organ/5af/e)tuna'/gen is geac-
ce/rteera". ///er/wee nee/? nef ftegr//? ec/ifer aan innovaf/eve fcracnf /nge^oe/. Ooik
nef ex/>//c/7eren van ae /mp//c/ete vergg/y/c/ng in een meta/bor o/Ae/ w/7/eggen
van een mo/? vemvaJt/ ne/ reforacne e#ec/. /n de managemen/-/iterafMwr is er
een a/gemene /ende/u van 'ne/ verj/i/Yen' van rfeze me/q/oor van 'coacnena*

7' meriteaar, /o/ zy nw nagenoeg Veffer/yA:' woraV o/?geva/. ̂ °

Ook al is in deze derde paragraaf een 'logische' en een 'retorische' invalshoek op
communicatie tegenover elkaar gesteld, duidelijk is dat in elke betoogvorm beide
typen van betekenisgeving altijd meespelen. Aldus kan zowel een logische analyse
als een literair verhaal worden beschouwd als het resultaat van een hermeneutisch
spel van retorische en logische betekenisgevende elementen. Een tekst berust op de
krachtenmeting tussen Logos en Metaphora, waarbij de balans kan uitslaan naar
het impliciet laten of het expliciteren van vooronderstellingen, argumenten en
denkstappen. Afhankelijk van het gecreeerde machtsevenwicht tussen Logos en
Metaphora is het betoog gericht op het overdrijven of het ironiseren van
betekenissen dan wel het nauwgezet afmeten van de zaak waar het om gaat. Waar
metaforische communicatie vooral gebruik maakt van retoriek om betekenissen
impliciet te laten of om ze op overdreven, vervormde en gekleurde wijze te
presenteren, daar begeeft een logische analyse of een wetenschappelijke presentatie
zieh naar de andere extreme pool van explicitering en het getrouw weergeven van
elke noodzakelijke stap in de betoogopbouw. Betckenis ontstaat aldus door een
samenspel van het economisch rouleren, wat inflatie van zeggingskracht genereert;
en het ecologisch uitzaaien van woorden in een andere context, als zaadjes in
nieuwe bodem, waaruit neologismen en alternatieve betekenissen groeien Ook
deze filosofische verhandeling over de metafoor is aan semantische inflatie onder-
hevig: door de onderzoeksmatige benadering is de inherente retorische dynamiek
van het onderzochte afgezwakt. Tegelijkertijd is ook de omgekeerde ecologische
dynamiek werkzaam omdat de onderzochte praktijk in een andere, filosofische
context verschijnt en daarmec een nieuwe betekenis verkrijgt

De in de derde parargiaaf gegeven metaforisch-conceptuele omkadenng van de
metafoor grenst aan velerlei filosofische vraagstukken^' en psychologische onder-
werpen, zoals processen van creativiteit en regressie, vertieelding als waan, als
fictie en als voorschouw, bewustzijnsverlagende en bewustzijnsverhogende dyna-
miek. Deze veelomvattende thema's worden hier niet uitputtend behandeld. Voor

30. Seminar "Coachend Leiderschap", georganiseerd door FOCUS te Amsterdam op 8 juni 2000,
waarop onder ander Johan Cruyff als gastspreker sprak.
31. Zie bijvoorbeeld: Haak: A/e/q/öor e/i F//ojo/ie.
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zover relevant met betrekking tot het onderwerp van onderzoek snijd ik ze als de
filosofisch-psychologische horizon in de eerste subparagraaf aan. In de tweede
subparagraaf wordt dit perspectief betrokken op een profielschets van een herme-
neutische onderzoekshouding. Deze is gekarakteriseerd vanuit de dialogische
middcnpositie en krijgt in de derde subparagraaf methodologisch toespitsing.
Welke consequenties dit heeft voor het (onderzoeks-)proces van interpretatie zal in
de vierde subparagraaf worden besproken.

.7 £te /we/o/oor a/5 ylato/_y5artor van

In de vorige paragraaf is de metafoor als een oucfere vorm van betekenisgeving in
vergelijking met het conceptuele denken (over de metafoor) gekarakteriseerd.
Hiermee hangt de problematiek van een 'primitieve' denkvorm samen. Dit type
denken zou zieh vooral door de bevoorrechte rol van metaforen onderscheiden van
meer ontwikkelde abstract-logische denkvormen. De filosoof Cassirer onderscheidt
in deze zin bijvoorbeeld het 'metaforische denken' van 'primitieve volken' van het
meer ontwikkelde denken waarop de wiskunde, de filosofie en de wetenschap
berusten." Een dergelijke antropologisch-historische optiek" beschouwt de meta-
foor als een symptoom van een regressieve beweging van ons 'bewustzijn' naar
een primitiever stadium. In het tweede hoofdstuk is gebleken hoe in de
antropologische benadering van creatieve therapie deze regressieve ontwikkelings-
dynamiek een hoofdrol speelt in het therapeutische proces van metaforische
betekenisgeving. In creatieve therapie zou gebruik worden gemaakt van een 'oude'
vorm van 'metafonsch denken' die in zekere zin overeenkomt met 'magisch
denken' van kinderen en symbolisch-rituele handelingen van 'primitieve volken'.
In dat verband is ook benadrukt dat de metaforische betekenisoverdracht in het
kader van creatieve trajecten in therapie en training niet een tot de taal en de
cognitie beperkte semantische dynamiek genereert, maar dat er tevens een hande-
lingscontext met een emotionele geladenheid in de vorm van een exü/en/jee/
ietefen/sveW wordt geconstitueerd.

Wanneer 'primitief denken' in de huidige, westerse en 'geciviliseerde' mens
optreedt, interpreteert men dit in de regel als een regressieverschijnsel wat, als een
'symptoom' of een <fev/anf/e ten opzichte van 'normale' gedachtepatronen, een
negatieve bijklank heeft. Deze deviantie krijgt een positieve duiding wanneer er
een n<6/i/na/i'e tot kunstwerken plaatsvindt. Dit negatieve aspect van 'metaforisch-

32. De metafoor zou bijvoorbeeld een rol speien in het magische geloof dat een deel van een persoon
(zoals het haar, de nagels of een foto) de persoon als geheel re-presenteert in de letterlijke zin van het
woord (volgens het principe pan pro fofo), zodat de magische handeling die op het 'afgesneden' deel
wordt uitgevoerd tegelijkertijd en in dezelfde letterlijke zin betrekking heeft op de persoon zelf. Op
deze manier kan de betreffende persoon heil dan wel schade worden toegebracht. Zie Frazer £>e
gou Jen fat en deel II van Cassirer P/ii/ojopnie rfer sym&o/uc/ie/i Formen.
33. Zie bijvoorbeeld ook Langer: fViikMepJiy in a A/ew ATey. >4 jfurfy I'/I fne Symioftim o/Tteawwi, ft«
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magisch denken' als een 'pathologisering van het bewustzijn' overheerst evenwel.
Kennelijk worden 'primitieve volken' geassocieerd met hypnotische en trance-
achtige bewustzijnstoestanden, sjamanistische praktijken, genezingsrituelen, uit-
tredings-verschijnseJen, paranormale waarneming. In het kader van een 'gecivili-
seerde cultuur' worden 'dezelfde' verschijnselen geinterpreteerd als 'hallu-
cinatoir' of het 'stemmen hören door een schizofreen', als een 'psychotische
aanval' of een 'manische periode van een depressief persoon'. Het 'metaforisch-
magische denken' van een volwassen westerling - dat zieh bijvoorbeeld uit in het
nauwkeurig betreden van stoeptegels zonder de tussenruimtes aan te raken teneinde
onheil te voorkomen - geldt als een dwang-handeling. Een vergelijkbaar 'ritueel
gedragspatroon' bij een Europees kind heet een onschuldig fantasiespei te zijn,
terwijl 'hetzelfde gedrag' in de context van niet-westerse volken veeleer als een
'bezweringsritueel' zou overkomen. Slechts onder bepaalde omstandigheden
krijgen Symptomen van een 'niet-rationeel' bewustzijn bij de westerling de
classificatie 'geniaal' of 'creatief. In de literatuur worden 'gevallen' beschreven
van personen waarin beide uitingsvormen tegelijkertijd of gefaseerd zijn voor-
gekomen. Bijvoorbeeld Van Gogh's beruchte laatste levensfase van waanzin,
waarbij hij zowel een sterke creatieve periode had als een stuk van zijn oor
afsneed. Kunst als 'sublimatie van de primitieve libidinale drift' is typerend voor
een Freudiaanse visie, die bijvoorbeeld is uitgewerkt in diens psycho-analytische
interpretatie van de kunstenaar Leonardo da Vinci/" Anton Heyboer is een
voorbeeld van een hedendaagse kunstenaar die kunst gebruikt om zijn waanzin in
leefbare en artistieke vormen tot uitdrukking te brengen, volgens de kunsthistoricus
Locher."

Jung beschrijft vanuit zijn psycho-analytische invalshoek een wezenlijke samen-
hang tussen verschijnselen van pathologie, creativiteit en spiritualiteit in het kader
van een bewustzijnsontwikkeling, onder de noemer van een 'individuatie-proces'.
Hij gebruikt het begrip arcAg/y/je om een bijzondere 'dieptepsychologische'
werking van beeiden in het onbewuste te verklaren. De archetypische beeiden met
hun uitzonderlijke zeggingskracht hebben tegelijkertijd een 'primitieve', een
'creatieve' en een 'spirituele' betekenis.

£en voor£ee/d van de arenefv/wsene ie/e&en/s von AeeWen /s de sym6o//eA: van
de manda/a. D/r 0genscn/yn//y£ a//edaagse Aee/d &o/n/ /n d/verse vor/wen voo/v
meer y?gwra//e/ a/5 'aangefc/ede vWe/en' wer Woe/w- en d/ernio//even 0 / meer
geomefr/jc/! a/s een 'frwadraft/ur /n een c/r£e/'. De /nanda/a man//e5tfeer/ z»'cn
m /nyf«o/og/.ycne en n/we/e Äee/den w/7 de /nd/aje en de /nd/aanse cw/ft/wr, ;n
ne/ 77Z»e/aan5 ioeda7//5/ne, en /n de £Mro/?ese a/cne/n/5rtscne en
//tera/MMr. A^aasr «e/ 'co//ec//eve' voorfa?men van d/7 arcne(y/>e nee/? 7wng
'ind/v/due/e' vanan/en ftesenreven, namWiyt /'n de vor/n van aVüowjftee/den d/e
fly ryn pa^nte/i «eey? /a/en ver/e//en en na/eÄenen. Op grond van zi/>i

34. Freud: Leonardo a"a vmc/. /I memory O/A;J cA/WAoexy. Ark Paperbacks, London, 1984.
35. Locher: cursusmateriaal Mera/öor en Bee/dfaa/.
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CM/ft/reeZ-A/s/omcAe fe/m/s ew W/mscAe e/var/wg mfe/ywe/eerf Jung cfe
mo/j^/a/a a/s .yy/nÄoo/ voor Ae/ m<Av/<iMafie-/voces. Z);7 Z>eeW row .Ytean voor
ee/i /voces va/j ee/iwonfing o/Aee/wo«//>7g va/i <& peryocvj /wef «/'e/-geaccep-
teeri/e i/e/ew van z/cAzeZ/fi/e zogewaamde 'scAacA/w '-AuntenJ e« /wer ee« groter
geAee/ fife fcos/ncw, Got/,.. J .

Het 'metaforische denken' lijkt aldus twee extreme vormen aan te nemen: een
'creatieve' variant van ge/j/a//Ye/7 tegenover een 'magische' in de vorm van
AezetenAeid door waanbeelden. In tegenstelling tot het 'primitieve denken' wordt
het innovatieve 'metaforische denken' juist als een yo/jger denken opgevat. Dit
denken Staat aan de geioor/e van vernieuwende concepten in de wetenschap,
alternatieve inzichten in de organisatorische praktijk en doorbraken in het
therapeutische proces. De rebelse variant van 'metaforisch denken' verwijst aldus
naar velerlei vormen van betekenisvernieuwing op emotioneel, artistiek en
intellectueel gebied.^ In een wetenschappelijke of filosofische beschouwing
werpen innovatieve metaforen een «/euw //cA/ op bestaande verschijnselen of
vestigen de aandacht op n/ewwe ver5cAy«5e/en. Een voorbeeld is een bekende
voorstelling van de atoomstructuur van de kleinste eenheid van materie, die
analoog aan het beeld van 'cirkelende planeten rond de zon' is ontworpen. Maar
ook poetische taal kan als een vorm van 'metaforisch denken' worden opgevat.
Dichters verstaan bij uitstek de kunst om zodanig met woorden te speien dat er een
zintuigelijk voelbare betekenis wordt opgeroepen. De zogenaamde Haiku-gedich-
ten uit de zenboeddhistische traditie zijn erop gericht om een basale emotie of
'grondstemming' in woorden te schilderen:

De

/ege«

Met weinig woorden, poetisch gerangschikt, wordt er een
metaforisch opgeroepen. Een evocatief geschilderd natuurbeeld treft direct doel,
waar een wetenschapper of filosoof via de (om)weg van verklaring uitleggend op
de zaak ingaat.

Het 'metaforische denken' kent aldus verschillende verschijningsvormen, wat zieh
in ons denken, voelen, handelen en spreken uit via een dubbelzinnige semantische
dynamiek die enerzijds innoverend progressief en anderzijds conserverend
regressief werkt. Met betrekking tot processen van artistieke en wetenschappelijke
vernieuwing is veelal een fasering in (vier) stadia aangebracht, van voorbereiding
tot doorbraak en uitwerking van het vernieuwende inzicht, waarbij het beruchte
'eureka'-moment het culminatiepunt vormt.^ Dit moment van doorbrekend inzicht

36. Goosen: Sreafc/ng ou< o/rAe Box. 7"he Log/c anrf/frf of Cr«aövifv and B«j/ne«.
37. Watts: Zen-Soe^/iume 138.
38. Ulmann: A>eafivu<5r. jVcue amen/tan/jcAe/Injdlre zur £nve;rcrung c/ej //Kei/igenz/tonzeprej 20-33.
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wordt geschraagd door een euforiegevoel. In deze verhoogde bewustzijnstoestand
zouden alle vroegere stadia van kennisvergaring en inspanning die tot de
vernieuwing hebben geleid, op een />ztegra/e manier voor de geest verschijnen in
de vorm van het 'aha-Erlebnis'. Ten aanzien van dergelijke beschrijvingen van de
creatieve ontdekking is overigens gewezen op het kunstmatige of cliche-karakter
dat meer naar de /ny/Ae random genialiteit lijkt te verwijzen dan naar het feitelijke
creatieve proces."

£en voor£ee/d vaw de dr/oftefe/nn/gAe/d /n Aer sa/ne«5pe/ va« 'regress/eve
en '/>rogre.ss/eve /«noverc/jcfe' A ' "« ' " ' ^ ' " t/en/:/7roceMen

/n de //7era/Kwr over creaf/v//e/7 genoe/nrf*. /fe/ oe/re/r een geva/soe-
scAryv/ng van de /ja/Mwr̂ M« /̂ge Paw/; die a/5 ^xrf/enr va« J«ng «ie/ a//een
/Aera/jeurtscA Äaa/ Aad fey Aef awa/y^eren van zyn aVooOTAeeWen, maar ooifc
voor Ae/ op/o5^e/2 van een na/WHr&wnd/g vraagj/w)fc waar/wee Ay
Ae/geen ge/e/d Aee/? to/ de _/or/m//er/ng van Ae/ 'cofnci'de/i//e '-A
/egenAanger van Aer caw5a///e;'/5/>r;nc/pe.

Met betrekking tot de onderzoeksvraag is het van belang na te gaan of het mogelijk
is bovenstaande verabsoluterende interpretaties van 'metaforische denken' tot een
uiting van 'het creatieve proces', van 'de pathologisering van de geest' of van 'het
primitieve bewustzijn' op n/eN/ne/a^y.y/.scAe vvijze wijze te herinterpreteren. Hiertoe
heb ik de notie 'metaforische ervaringsmodus' als tegenhanger van de rationalis-
tische kenwijze geintroduceerd. Langs de middenweg 'tussen' rationalisme en
romantiek, zou deze kenvorm 'ideologie-neutraal' getypeerd knnnen worden,
weliswaar in relatie tot het betreffende cultureel-historische referentiekader waarin
zij plaatsvindt, echter zonder haar in een 'absolute' zin als 'primitief 'creatief,
'geniaal' of pathologisch' aan te merken. Een dergelijke absolutistische, meta-
fysische interpretatie van deze ervaringsmodus berust, zo heb ik aan het slot van
hoofdstuk twee geconcludeerd, op een 'letterlijk' opgevatte ontwikkelings-
metafoor. Die wijze van voorstellen is in in dat kader in verband gebracht met
rationalistische en romantische perspectieven op ontwikkeling. Een veel-
voorkomende voorstelling van zo een 'letterlijk opgevatte ontwikkelingsmetafoor'
is een on/M'/A^e///ig^a/7 omhoog of omlaag. Het rationalisme ziet op de hoogste
traptrede van de menselijke ontwikkeling een volledig gerationahseerde be-
schaving. Civilisering, rationalisering en humanisering betekenen parallelle
schreden in de ontwikkelingsgang voorwaarts en omhoog, onder geleide van een
progressieve beweging van ons bewustzijn. Hier tegenover Staat een romantisch
omgekeerde ontwikkelingstrap, met als einddoel een ontwikkelings-teruggang naar
een 'Goede Oerstaat', naar een natuurlijke vorm van 'samenleving' en een
'kinderlijk' of 'primitief bewustzijn'. De-civilisering, humanisering en naturalise-
ring zijn volgens het romantische perspectief analoge momenten van een regres-

39. Boden: 77ie CreaftveA/mi A/yf/w 4 A/ecfomiJBM.
40. Boden.- jD/menno« o/Oeaftvify.
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sieve ontwikkelingsdynamiek van de mens(heid) om uit de vervreemding van het
beschavingsproces naar een oorspronkelijke 'natuurstaat' terug te keren.

Vanuit de hermeneutiek worden rationalisme en romantiek relatief opgevat als
twee extreme perspectieven, die uit een dialectisch proces van betekenisgeving tot
een overeenkomstig wereM>ee/d zijn gereificeerd. In plaats van een dergelijke
verabsolutering van een rationalistische of romantische kenwijze annex 'inter-
pretatiekader', steh de hermeneutiek de 'dialectiek van grondhoudingen' primair,
die gedragen wordt door de middenpositie 'tussen' een beheersende en ver-
vloeiende verhouding tot 'de' werkelijkheid. In deze hermeneutische 'tussen-
ruimte' vindt er primair een d/a/ectocA spe/ /we/ gro/jaÄot/rf/nge« plaats, dat in
tweede instantie tot een 'wereldbeeld' kan worden gereificeerd. Grondslaggevend
voor een kritisch-humanistische vormgeving van de creatieve werkvormen zou
veeleer deze 'hermeneutische interpretatieruimte' zijn dan een specifiek 'wereld-
beeld'. In deze dialectische speelruimte vindt de dialoog tussen client en therapeut
of trainer via het creatieve medium plaats.

4.4.2 //e/vnes tore« Aoq/O en

Deze paragraaf geeft een interpretatie van de hermeneutische middenpositie. Aller-
eerst een metaforische typering van de mythische figuur aan wie de hermeneutiek
wordt toegeschreven.

Gr/eAse my/Ao/og/e /s //erwjej de grond/egger van de Aer/neneurte/fc en
de ///era/wt/r. Da/ A/y eveneen^ de u/'/v/nder van geto//en, ma/en en gevwcA/en is,
Aew/yj/ da/ A/y geen eenz/ydige gees/ nee/?, //J verAana* /we/ Ae/ toepa.snng.sgeA/ed
van ae ieary/S^/tunae « ne/ Aovena*/en /ntere.ssan/ op te /ner/ten aa/ A/y ae goo" van
A»op//eaen, re/z/ger5 en a";even w. ßovenaVen Aeey? n;y een eeri/eaVaaraVge '5/aa/
van aVenjf': a/j Z»M//enecA/e////t toW van Zewj en /ne/ een crim/nee/ ver/ea"en, ;J A;y
begonnen a/5 gorf van Aera*er* en /fcwdden, en opge/fc/o/n/wen to/ gezan/ van ae
goden. Z/yn neroM/ens/a/ls ne/ 5>7nZ)oo/ voor z/yn noedan/gAe/d a/^ Ae/n/dde/aar
ft/55en goden en /nensen, /naar oo/t a/s ge/e/der van gerforven z/'e/en naar de
onderwere/d.

Hermes' veelzijdigheid helpt ons metaforisch om de onderzoeksroute uit te stippelen
tussen de eeuwige, onveranderlijke en universele kennis van de goden, de Wet van
Logos, en de veranderlijke en ujdelijke kennis van het ondermaanse, die onder het
gezag van Metaphora valt. Hermes is als bemiddelaar tussen beide werelden ons
vooibeeld hoe in de (onderzoeks-)praktijk te balanceren tussen een rationalistische en
een romantische benadering van (kennis over) de werkelijkheid. Hermes' balanceer-
kunst kan goed met een uitspraak van Gandhi worden getypeerd:

178



com« to rte jS//K&OTiewto./ COWC/MS/OW

to fee done, ^OM murf /io/ mere/y sato^y iAe reaso/i, _yoi/ murf move

Deze uitspraak verwijst naar een 'middenpositie' van waaruit zowel hoofd als hart
gemobiliseerd kunnen worden. De gebruik haar om 'het samenspel tussen metaforise-
ring en conceptualisering' in de 'hermeneutische speelruimte' aan te duiden. Concep-
ten, modellen en theorieen zijn producten van onze wetenschappelijke hersenen;
metaforen dragen we met ons hart uit. Hermes bewaakt de bemiddeling tussen hoofd
en hart, tussen een rationalistische en een romantische grondhouding. Het gaat om de
kunst de bemiddelingsruimte te begrenzen en open te houden. De grens ligt bij het
'verabsoluteringspunt' wanneer men de kennis van het hoofd of van het hart tot
alleenzaligmakend uitroept. Dan wordt vanuit een van beide extreme posities het
andere extreem verworpen. Een romantisch standpunt omarmt de levende kennis van
het hart en ziet de abstracte kennis van het hoofd als een dwaalweg. Vanuit een
rationalistisch standpunt bekeken betekent de metafoor een gevaar voor de
universahteit van theoretische kennis. Hierbij past een positivistische degradenng van
de metafoor tot tf/ews/waag^ van de wetenschap. Een metafoor kan worden
uitgesponnen tot een concept of model; in een (wetenschappelijk) concept of model
schuilt een (slapende of dode) metafoor. De dienstbaarheid van de metafoor geschiedt
veelal vanuit een ontwikkelingsperspectief, waarin er een metafonsche fase aan het
'eigenlijke' proces van theorievorming vooraf gaat of erna komt in de praktijkeontext
van heuristiek, toepassing en didactiek. Waar een rationalistische kennisstrategie erop
gericht is om in het proces van betekenisgeving van metafonsche kwaliteiten te
abstraheren, daar is volgens een romantische kenwijze het bewaren en benadnikken
van de metafonsche oorsprong van conceptuele kennis de aangewezen weg om tot
werkelijk inzicht te komen. Waar een romantische benadering uiteindelijk uitkomt op
een omkering van het statusverschil tussen concept en metafoor, daar resulteert een
postmoderne nivellering'^ van dit statusverschil in de consequentie dat een metafo-
ische beschrijving van de kunst van het management aan de hand van verhalen van
Winnie-de-Poeh, de Tao of de kunst van het paarden-mennen in laatste lnstantie
epistemologisch op gelijke voet staat met organogrammen, sterkte/zwakte analyses en
een ondernemingsplan. Ook de hermeneutiek relative«! het traditionele epistemolo-
gische verschil tussen metaforen en concepten. Niettemin rieht dit onderzoek zieh juist
op de 'eigen-(aardig)heid' van metafonsche praktijkkennis ten opzichte van concep-
tuele kennis, zonder &n van beide a priori te bevoorrechten noch de verschillen te
verwaarlozen.

Een hermeneutische benadering is niet vooringenomen ten aanzien van oorsprong
of eindpunt van het proces van kennisgeneratie, zoals rationalisme en romantiek

41. Gandhi, geciteerd in: Parekh: Ga/7<fli/'jPo//fica//>M7ojo/7hy. .4 eriftca/£xammafion 146.
42. De term 'postmoderne nivellering' duidt enerzijds op een 'degradering van het concept' in het
verlengde van 'het onvoltooide' van de rede, zie bijvoorbeeld Reijen van: £>e onvo/fooirfe rerfe.
Modern en Pojfmodern; anderzijds op de 'rehabilitcnng van de metafoor' in het spoor van de dialoog
tussen kunst en filosofie, zie bijvoorbeeld: Oosterling & Prins (red): F;/o*o/?e en Afunrt / e/i //.
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dat wel zijn. Maar ze stelt het proces van betekenisgeving als zodanig centraal,
waarbij aandacht voor de ontstaansgeschiedenis, de focus op de actualiteit en een
gerichtheid op de toekomst samenkomen. Zij bakcnen als constitutieve momenten
van het proces van betekenisgeving de dialectische interpretatieruimte af. De
hermeneutiek spreekt liever van 'context van interpretatie' dan van 'oorsprong van
betekenissen', omdat dit laatste woord een romantische bevoorrechting suggereert
van de emotionele, zintuigujke en lichamelijke aspecten van betekenisgeving als
zijnde 'de oorsprong' van de betekenis van een metafoor. Geen dichotomisering
van aspecten van maar evenmin een samenvloeiing met 'de totaliteit'. De dia-
lectische wisselwerking staat centraal, tussen verleden, heden en toekomst, tussen
theorie en praktijk, tussen concretisenng en abstrahering. Deze onderscheidingen
hebben een relatieve geldigheid tegen de achtergrond van het totale en ondeelbare
proces van betekenisgeving. Net zoals Hermes tussen goden en mensen bemiddelt,
zo fundeert 'de bemiddelende grondhouding' een kundigheid die het midden houdt
tussen 'kennis van het hoofd' en 'kunst van het hart'. De 'hermeneutische midden-
positie' balanceert tussen rationele controle over en empathische overgave aan 'het
zijn'.

Wanneer we de hermeneutische middenpositie in een dialogische context plaatsen
manifested! zij zieh als een meanderende beweging tussen een angstvallige
beheersing van de communicatie en een symbiotisch samenvallen met het toeval-
lige verloop van het gesprek. De middenpositie kan nu in verband worden gebracht
met het aan het einde van hoofdstuk drie geformuleerde 'dialogische prineipe':

groe/wgespreA; waar/n
v»waen genome« tew aa/iz/ew van gemeenscnappe//yA:e zate/7 o/

/egens/nyaVge fte/onge/J op een au.yaa/i/ge w/yze t/a/ a//e parfyen a/5 ge//y&-
waara'/ge, 6e/rojW:e/7, goea* ge/n/ör/neerae en f/n soc/aa/ en e/n/sc/j opzien/y
vr/ye gesprefopartners aan de a/a/oog en de Aes//.s.Hng.s/?rocedKre parrtc//?eren.

Wanneer we de hermeneutische interpretatieruimte als een communicatieve
onderhandelingsruimte opvatten, kan het onbegrensde, oneindige proces van bete-
kenisgeving worden begrensd door het hier geformuleerde dialogische prineipe. De
openheid van het hermeneutische spe/ van grondnond/ngen is daarmee verankerd
in de dialogische middenpositie. Deze verankering vindt in de dialoog plaats door
een afstemming op 'zijn', dat wil zeggen een afgestemde betrokkenheid op de
gesprekspartners, op het besprokene en op het verloop van het gesprek. Hermes als
bemiddelaar laat zieh niet door vaste communicatieregels beheersen maar spee//
met de dominante door de cultuur voorgeschreven rationalistische en romantische
Varianten van gespreksvoering. In het volgende citaat uit een Studie over de
dialogische kunst van luisteren en spreken wordt er een dilemma geschetst dat de
auteur typerend acht voor onze cultuur, een dilemma tussen een 'oppervlakkige
conversatiestijl' en 'de vijandigheid van discussies en twistgesprekken':

180



Je fo/n/ rooV/e/en o/over Aroe//'e.y en faj/^es prafe«. Je ifcwn/ verna/en verte//ew o/
ernaar /«/.y/eren. Je A:«n/ o/n de Aewr/ een wiew/wg ven/»7eren, d/e we/n/g o/mete
/e /waJken nee/? /we/ wo/ de vor/ge jprefer nee/? gezegd. A/aar a/syeye /we«g/ /«
een gejpreA: over een onderwerp waarye ecA/ /»//' Z>e/ro)kfeen voe//, Am fte/efen/
rfa/ j/ri/rf f.. J / /e/ za/ ecn/er n/emanrf veriazen t/a/ <//JCI/5«» in onze samen-
/ev/ng een rferge/yfc AeeW o/?roe/>en, o/nt/a/ rf/7 6eeW Aen/ner/tenrf ; j voor onze
ci///uwr, <//e 5/eecfa meer verankert /n een vecn/cw//Mwr. .̂. J /5 ne/ rfan vreeW
rfa/ we worsen groo/geiracn/ me/ ae ge</acn/e t/a/ ye rwz/e moe/ vermi/t/en en

maar fte/er op a"e v/a/:/e *'

De twee in dit citaat geschetste 'gesprekshoudingen' lijken varainten te zijn van de
rationalistische en de romantische grondhouding. Enerzijds is er de 'angst voor het
onbekende' als drijfveer, die leidt tot 'controle willen houden', tot instrumentele
willekeur en een rationaliserende, vijandige houding tegenover gevoelens en 'het
irrationele'. Anderzijds is er een houding van kriüekloze overgave, samen-
klonterende empathie en een romantische willekeur van intuities en verbeeldingen
door gebrek aan onderscheidingsvermogen. De 'oppervlakkigheid' in gespreks-
voering kan zowel wijzen op een (romantische) kriüekloze instemming met de
geventileerde gevoelens en meningen van andere gesprekspartners, als op een
(rationalistische) angstreactie om een eigen stellingname te vermijden. De speelse
middenpositie creeert een 'open onderhandelingsruimte' in de plaats van het
'switchen' tussen beide cultureel dominante orientaties. Als bemiddelaar hoef je je
niet te identificeren met een rationaliserende of een romantische houding ten
aanzien van onze emoties en de omgang met anderen, maar kun je er een dialoog
mee aangaan. De hermeneutische bemiddelingskunst vooronderstelt een 'dialo-
gische grondhouding' en maakt haar tevens mogelijk. Voor de middenpositie is een
'spelhouding' karaktehstiek, een 'vrije en gebonden' (ver)houding van spelers tot
een spei. Vanuit Hermes' bemiddelaarspositie is het mogelijk te balanceren tussen
een beheersing van het spei als s/ra/eg/scn pro/ec/ enerzijds - een doelgerichte
attitude waardoor de spelregels direct met het oog op winnen in een concrete
situatie worden toegepast - en anderzijds een attitude van overgave aan emotionele
en lichamelijke aspecten van het spei als een plezierige en (ont)spannende
activiteit. Een speelse verhouding tot anderen in de dialoog integreert een kritische
houding ten aanzien van ver(ant)woording van het besprokene met overgave aan,
afstemming op en betrokkenheid bij het gesprek en het besprokene. De speelse
houding is zowel relativerend, met humor doorspekt en door vreugde gedragen als
serieus en betrokken bij de zaak. Door deze middenpositie wordt de dialoog niet
alleen opengehouden maar ook beperkt. Hermes' bemiddeling in deze context van
communicatie bestaat aldus uit het openen en begrenzen van een /n/erac/;onee/ en
j/ruaA'o/iee/ 'midden', door juist n/e/ exclusief voor een van beide extreme posities
in het dialogische proces van betekenisgeving te opteren.

43. Kahn: De 7ao van Aef gejprefc De tunjf van Aer /uirteren 17-18.
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Kan Hermes' ons ook bij een onderzoefcsproces begeleiden, dat volgens hermeneu-
tische spelregels gespeeld wordt? Van spelregels hebben spelers al speiend weet,
terwijl er soms ook nieuwe ontstaan in en door het spelen zelf. Analoog zou een
hermeneutische benadering van kennis over en onderzoek van 'de werkelijkheid'
berusten op een rf/a/ogisc/i vers/aa/j van de wereld, van waaruit methodische regeis
gearticuleerd worden. Dat houdt in dat algemeen geldige onderzoeksregels mgeAetf
zijn in een funderende emotionele betrokkenheid op en omgang met het onder-
zochte. Een hermeneutische interpreterende verhouding tot de werkelijkheid heeft
aan de basis van dit onderzoek gestaan en de methodische vormgeving gestuurd.
Achteraf zijn ze in dit proefschrift als 'methodologie' gereconstrueerd. In onder-
scheid met een rationalistische onderzoeksbenadering is er geen 'methodologische
blauwdruk' vooraf gehanteerd. Dat er nochtans 'regeis der kunst' hermeneutisch te
reconstrueren zijn vormt het belangnjkste onderscheid met een romantische
kenwijze, waarin het primaat wordt gegeven aan een niet verder te onderbouwen
intuitief gevoel. •

4.4.5 Een /7erme«eMtoc/ie /nter/vetofie va« rfe

In deze paragraaf volgt een hermeneutische reconstructie van de middenpositie als
onderzoekshouding. Met het oog op het in het volgende hoofdstuk beschreven
veldonderzoek, wordt hier filosofisch gereflecteerd op de vraag hoe de hermeneu-
tiek tot een onderzoeksvorm kan worden uitgewerkt. Een hermeneutische uit-
werking van ethische gezondheidsvraagstukken met betrekking tot medische en
psychologische dienstverlening in de zorgsector is reeds tot een vruchtbare (onder-
zoeks-)praktijk ontwikkeld/" Een rationalistische onderzoeksbenadering doet on-
recht aan de onderzochte verschijnselen wanneer ze in een theoretisch gestuurd
conceptueel kader worden geperst. In tegenstelling hiermee Staat een romantische
benadering te dicht bij de te onderzoeken praktijk, hetgeen wel een empathische
betrokkenheid en intuitief verstaan, echter geen interpreta/ie mogelijk maakt. Een
hermeneutische onderzoeksroute kan op basis van een dialectiek tussen beide
extreme onderzoekshoudingen worden ontworpen. Doet men aan deze dialectiek
onvoldoende recht dan bestaat het gevaar dat de methodologische onderbouwing
geheel ontbreekt danwel dat ze teveel in instrumentele zin, bijvoorbeeld in de vorm
van uitgewerkte methoden en technieken als het ware extern, aan het onderzoek
wordt toegevoegd in plaats van dat ze intern en dialogisch uit het onderzoeksproces
voortkomen.

In de literatuur worden naast 'de hermeneutiek' nog andere methodologische
concepten genoemd om vergelijkbare 'dialectische' en 'dialogische' vormen van
onderzoek aan te duiden.** Zo worden bijvoorbeeld ethnografie, de biografiestudie,

44. Widdershoven: Prmcipe o/praJtfi/Jt. fen AermeneufijcAe vw/e o/» gezo/Kfteirf en zorg En:
£Y/iieifc /n de Wimefc. //etfendaagje fcenat/ermgen m rfe gezom#ie;</sefAieit. 79-107.
45. Uit: Denzin & Lincoln: (ed) //anc/fcoofr o/ @ua//torive /tejearcA. Schwandt:

uMpproac/iej fo //uman /nquiry 118-137.
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de case study, participerende observatie, fenomenologie, action research ge-
presenteerd als deeluitmakend van een 'constructivistische', 'kwalitatieve', 'inter-
pretatieve' of 'post-moderne' benadenng van wetenschap. Elementen uit deze
benaderingen zijn eveneens voor het veldonderzoek gebruikt en als 'spelregel'
ingebracht in de dialectiek tusscn 'afstandelijke observatie en theoretisering' en
'empathische afgestemdheid en intuitief verstaan'. Een treffende metaforische
aanduiding voor deze dialectiek in het onderzoeksproces is de dans.''* Zoals een
choreografie van een dans in dialoog met waargenomen lichaamsbewegingen
ontstaat, zo 'beweegt' het onderzoeksontwerp 'dialogisch mee' met de ver-
schillende stappen van het daadwerkelijke onderzoek. Een theoretisch opgestelde
onderzoeksopzet die als 'ideale blauwdruk' aan het praktische onderzoeksproces
wordt opgelegd, komt in deze optiek juist als gekunsteld over en als te ver van de
praktijk afstaand, waardoor aan de verschijnselen onrecht wordt gedaan Een ratio-
nalistische benadcring zou in termen van de dans-metafoor overeenkomen met een
op de tekentafel geschetste choreografie, zonder dat er met de dansbewegingen en
danspatronen daadwerkelijk op de dansvloer is geexperimenteerd. Hier tegenover
Staat een romantische interpretatie van deze metafoor als 'het dansend opgaan in de
muziek' zonder dat er ook beschouwend en op afstand naar de dans als vorm van
betekenisgeving wordt gekeken. In overeenstemming met deze metafoor zijn
gebruikelijke methodologische principes op een andere manier ingevuld. Vaak
wordt met 'interpretatieve methoden' geen algemeengeldigheid maar juist het in
kaart brengen van het unieke karakter van het onderzochte verschijnsel beoogd,
zoals bijvoorbecld in de biografie en de case study. Derhalve zijn methodologische
regels zoals interne en externe validiteit, betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid
niet zo eenduidig aan de hand van het manipuleren en statistisch bewerken van
'omgevingsvariabelen' te controleren, maar gaat het er veeleer om de 'context-
afhankelijkheid"" m AeeW ew /o/ Aegr//> te brengen. Hoe past het onderzochte
verschijnsel juist in die specifieke situatie, met dat tijdsbeeld, in die cultuur, op
deze plaats en bij het handelen van deze personen?

Methodologisch gesproken kan er aan de ene kant op de 'wetenschappelijkheid'
van (natuur- en) sociaalwetenschappelijke kennis worden afgedongen, zoals
bijvoorbeeld Van Engeldorp Gastelaars"*® heeft gedaan. In een grondige systema-
tische en historische Studie relativeert hij het veronderstelde principiele onder-
scheid tussen wetenschappelijke oordelen en maatschappelijke (voor-)oordelen.
Aan de andere kant kan metaforische kennis als een specifieke vorm van
praktijkkennis met een 'eigenständige vorm van rationaliteit' worden onderbouwd.
Hiervoor kunnen inzichten aan allerlei filosofische stromingen zoals het pragma-
tisme, de dialectiek, de kritische filosofie, de hermeneutiek, de fenomenologie, de
taalfilosofie en 'het post-modemisme' worden ontleend. In deze zin heeft Widders-

46. Janesick: 77ie Dance o/gua/ifaft've Äerearcn D«;gn. A/efa/?nor, A/erAorfotofry anrf A/ean/ng. 199-
209 in: //am/6oo<r o/öua/ifaftvc /?ejearc/i.
47. de Leede & van Engeldorp Gastelaars: /»/oar een merno<fotog;e van <fe tomfe in: Reemsdijk
(red) Di/emma '5 in ae fcednj/iituniflge wefenjcnap 141-163.
48. van Engeldorp Gastelaars: Lopen over Jfa/er 30.

183



hoven"* bijvoorbeeld op basis van Aristoteles* ^ronens-begrip een 'handelinp-
rationaliteit' onderzocht en in verband gebracht met relevante aspecten uit de
filosofie van Wittgenstein, Merieau-Ponty, Gadamer en Habermas. Nog andere
studies, bijvoorbeeld die van Pott en die van Jonhson en Lakoff* zijn van belang
met betrekking tot het funderen van rationalite«. cognitie en wetenschappetijke
kennis in de lichamelijk-zintuigelijke ervaring en haar 'voorstadia' van onbewuste
verschijnselen en kinderujke ontwikkeling. In de lijn van deze studies is ook hier
gezocht naar een ervaringsgericA/e filosofische basis voor de metaforische kennis-
vorm, op grond waarvan een cognitieve benadering van kennis kan worden
verbonden met aspecten van lichamelijkheid en emotionaiitett.

¥. 4. ̂  f e n /iermeneafwc/r /nfer/jretöße&Kfer voor jn

Het kembegrip van een hermeneutische onderzoeksmethodologie is 'interpretatie*:
tot welk fjfpe behoort het /«terpre/af/eproces wanneer er voor het onderzoek naar
'metaforische kennispraktijken* dialectisch het midden wordt gehouden hissen een
empirisch-conceptuele constructie en een empathisch-intuitief verstaan van de
praktijk?

Weber heeft 'het ideaaltype' als een sociaal-wetenschappelijke tegenhanger van
natuur-wetenschappelijke categorieen geintroduceerd. Hiermee doeit hij op een
'ideele constructie' (dus geen empirat/1 begrip) die door Se/ge/wng'^ van kenmer-
kende aspecten van het fenomeen is ontworpen. Als zodanig is het een 'grens-
begrip' en moet het als ecn de methodische gedachtenconstmetie worden opgevat.
Wei dient men deze constructie te baseren op een (sociologische of historische)
Studie over het betreffende fenomeen en verschaft het ideaaltype aldus een
wetenschappelijke basis voor een empirische beschrijving. Een voorbeeld is
Webers ideaaltypische beschrijving van 'charismatisch', 'traditioneeF en
'rationed' leiderschap dat gebaseerd is op een typologie van gezagsuitoefening op
basis van frad/rtonee/, q//ec//e/ tde^e/ en doe/-ra//onee/ handelen. Het bureau-
cratiebegrip is een ideaaltypisch geconstrueerd begrip voor de meest 'zuivere'
vorm van 'doel-rationeel' bestuur. Dat de bureaucratische gezagsvorm niet alleen
in een bepaald type staatsinrichting haar beslag heeft gekregen, maar ook in allerlei
kleinere organisatievormen, beschouwt Weber als een 'symptoom' van een
algemener rationaliseringsproces in Westerse maatschappijen." Op vergelijkbare

49. Widdershoven: //ande/en en /taft'ona/ireiY.
50. Pott: De //'e/t/e van /4/cifc/arfei. Over </e raft'ono/j'teif van emoftei. Lakoff: Women, F/re ana*
Dangerous r«in«j. (fnar Calegone* Äevea/ aftouf f/ieA/md. Johnson: Tne fiorfv /n fn« Wmi Lakoff
& Johnson: A/erapnorj we /ive 6y.
Ortony (e.a.): TAe cognitive structure qfemon'oni.
51. Hempel: 7>>potogi5c/ie Wetno<ien m e'en Sozia/wusenscna/ien in: Topisch (red): Logifc o'er Sozia/-
wi«enjcna/?en 85-101. Albeit: Pro6/eme o'er Jfiijenjcna/fa/enre in der SoziaZ/örjcnung in: König:
(red): //and&ucn o'er emp/mene« Sozia//orjcnung 57-59.
52. Goddljn: A/ax W«6er. Ziyn teven, werk en fcefeienu 185-202.
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wijze kan 'de metafoor' als bouwsteen voor methodische modellen en praktijk-
gerichte theorieen of als een narratieve basis voor een soort r>po/og/e-vorming
worden opgevat. Een verschilpunt met Webers typologie-begrip is dat 'de
metaforische benadering' een sociaal-wetenschappelijk fundament lijkt te ont-
beren. Uit de literatuuranalyse in hoofdstuk drie is immers gebleken dat meta-
forische diagnoses en analyses van de organisatorische praktijk veelal 'ad hoc' zijn
geconstrueerd met een minimale theoretische verantwoording. Het is dus de vraag
of er voor de onderzochte intuitieve praktijkkennis een op de 'metaforische kennis-
vorm' foegeswedew 'empirische toetsing' en 'theoretische onderbouwing' kan wor-
den ontworpen.

In deze paragraaf vindt een verkenning van deze vraagstelling plaats op basis van
de 'dialogische middenpositie' en de 'hermeneutische interpretatie-ruimte'. In het
verlengde hiervan is de specifieke aard van het interpretatieproces dat tot (kennis
over) 'metaforische kennispraktijken' leidt te verstaan als een 'bemiddelingspro-
ces' tussen een 'ervaringsvreemde' theorie-gestuurde methodologie en een intui-
tief-gevoelsmatig begrip van de praktijk. De metaforische kennisvorm berust op
een /n/er/vie/af/e van 'intuitieve ervaringskennis'. Als zodanig is ze het resultaat
van een dialectische wisselwerking tussen Aegn/wvo/vmng e« üfe/jfcZ>ee/de/j
enerzijds en anderzijds gevoe/5/naftg in/t/ftieve q/Ste/w/mwg ew Aee/^ewfen. In de
/»rafr/yit van deze kennisvorm is de balans naar deze laatstgenoemde pool
verschoven, terwijl in het owderzoeÄ: waar deze kennispraktijk het accent juist meer
naar de eerstgenoemde pool wordt verlegd. 'Metaforische kennis' is aldus de
vrucht van een hermeneutisch interpretatie-proces van de toegepaste praktijkkennis
van professionals. Kenmerkend voor dit proces van interpretaüe is dat er, door
middel van een 'systematisering van praktische intuities' wordt voortgebouwd op
de ervaringskennis van professionals, bijvoorbeeld zoals Morgan zijn 'metafo-
rische typeringen' van organisaties heeft ontworpen. Hier tegenover staat een
kenhouding van stelselmatige twijfel, die kenmerkend is voor de opbouw van
wetenschappelijke kennis." De met dit onderzoek beoogde kritisch-humanistische
vorm van ver(ant)woording van intuitieve praktijkkennis berust overeenkomstig de
'middenweg' in een dialectiek tussen methodologische afstand tot en een
empathische identificatie met het kenobject. Het met de dialogische middenpositie
overeenkomende hermeneutische interpretatiekader voor creatieve trajecten biedt
de mogelijkheid om de handeiingsintuities uit de praktijk method(olog)isch te
verrijken.

In zekere zin is in elke vorm van waarneming en verstaan, dus ook in de
'romantische intuitieve afstemming', reeds een interpretatie besloten: namelijk een
onuitgesproken denkbeeld, dat de waarneming van een verschijnsel juist mogelijk
maakt en stuurt. Over de 'theorie-geladenheid' van zintuigelijke waarneming is

53. Descartes' 'cogito ergo sum' is een bekend voorbeeld van een filosofisch uitgewerkte fundamentele
twijfel als fundament voor wetenschappelijke kennis, in zijn D;jcourj </e to mer/iorfe. (1637)
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veel psychologische en kennis-theoretische literatuur geschreven.*" Een ver-
ankering in de empirie kan tegen de achtergrond van dergelijke inzichten in laatste
instantie nooit methodologisch gerechtvaardigd worden door middel van een
beroep op 'harde feiten' of 'ruwe sense data', zoals bijvoorbeeld het logisch
positivisme van de Wiener Kreis heeft geprobeerd. Een positivistische methodo-
logie vooronderstelt een 'theorie-neutrale' realiteit als universele toetssteen voor de
vergaring en legitimering van objectieve kennis. Vanuit deze wetenschaps-
opvatting mag een persoonlijke en gevoelsmatige betrokkenheid bij het
onderzochte in methodologisch opzicht geen rol spelen. Dergelijke 'subjectieve
factoren' dienen zoveel mogelijk uit een 'wetenschappelijke' onderzoekshouding
te worden geelimineerd. Een romantische kenhouding daarentegen berust in zekere
zin juist op het impliciet blijven dan wel uitblijven van methodologische sturing
van metaforische intuities. Ter illustratie hiervan kan gedacht worden aan de
praktische kennis die besloten is in het kunnen lopen, dansen en zingen. Reflectie
over deze processen werkt blokkerend op het directe en spontane verloop van de
handelingen. Niettemin ligt in de uitvoering van een dans of een lied ook een
mterprefcrt/e besloten. Deze kan echter niet worden losgekoppeld van de
persoonlijke betrokkenheid van de uitvoerende kunstenaar bij het muziekstuk of de
dansuitvoering. Een romantische 'interpretatie' is op vergelijkbare wijze verweven
met het intuitieve verstaan van het onderzochte. Hierdoor wordt het
onderzoeksproces in een fundamentele zin afhankelijk van de psychologische
'make up' van de onderzoeker. In plaats van de rationalistische persoonson-
afhankelijke ruimte van methodologische kenniscriteria wordt de (post)roman-
tische toetssteen voor kennisverwerving gesitueerd in een intermediaire ruimte van
persoonlijk gekleurde communicatie en interactie.

Het positivistische kennisideaal is door revolutionaire wetenschapsfilosofische
inzichten van Kuhn, Lakatos en Feyerabend ondermijnd. Derhalve lijkt het
onvermijdelijk om uit te gaan van een fundamenteel cowsfrucrte/ element in
wetenschappelijke theorievorming. Onder invloed van een linguistische en
pragmatische wending in de filosofie worden methodologische criteria steeds meer
gezien als het resultaat van een proces van reflectie, afweging, discussie en
acceptatie binnen een wetenschappelijke gemeenschap. Als zodanig zijn ze niet 'a-
nistorisch, onveranderlijk en universeel' maar geworteld in een culturele, maat-
schappelijke en historische <rta/oog en staan ze principieel open voor amende-
menten Dit dialogische proces gaat vooraf aan de eenmaal gekozen methodo-
logische criteria. Bezien vanuit dit dialogisch-hermeneutische perspectief bakenen
methodologische regels een procedurele interactieruimte af waarin het onderzoeks-
object en de onderzoekers zieh op de aldus gedefinieerde wijze tot elkaar dienen te
verhouden. Een rationalistische methodologie vertegenwoordigt aldus een uiterste
disciplinering van de dialogische context van onderzoek. Andersom plaatst de
dialogisch-hermeneutische invalshoek de rationalistische onderzoeksbenadenng in

54. Zie bijvoorbeeld Koningsveld: //er venc/iy/Me/ wetenicAap. GeurtS: Fe/Y en TJieorie. ATern-
profc/eme/i m rfe wefertjc/iapj/eer. van Peursen: De Opioutv va/i de Wefe/wc/iap. £en m/e/dmg m de
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een ruimer perspectief. Op polair tegengestelde wijze vermag zij dit ook te doen
ten aanzien van de (post)romantische onderzoekshouding. Voor zover deze rond
een intuitief-gevoelsmatige afstemming op het onderzochte is gecentreerd, kan er
in de praktijk een negatieve waardering ontstaan ten aanzien van reflectie en
theoretische onderbouwing. Hiervoor is immers afstandelijkheid en een 'rationele
vertaUng' van de gevoelsmatige intuities nodig, hetgeen tegengesteld is aan de
empathische grondhouding. Een bemiddelende stap hiertoe biedt de dialogische
context, die een interpretatieruimte afbakent waarmee de intuitieve praktijkkennis
een op de metaforische kenwijze toegesneden vorm van ver(ant)woording ver-
krijgt. Deze dialogische context biedt de randvoorwaarde om de intuitieve, in het
directe professionele handelen verdisconteerde, interpretatie van metaforische
praktijkkennis te expliciteren. .

De dialogische grondhouding geeft een grondslag om de handelingsintuities
hermeneutisch te reconstrueren en de metaforische vorm van praktijkkennis aldus
te onderbouwen. Analoog aan de functie van een choreografie voor een dans-
uitvoering zou deze hermeneutische reconstructie als een methodologische richtlijn
aan de pragmatische invalshoek kunnen worden toegevoegd. De dialogische
grondhouding plaatst beide extreme onderzoekshoudingen in een ruimer perspec-
tief en biedt daarmee een verrijking aan de eenzijdige romantische en rationalis-
tische benadering van de werkelijkheid. Als leidraad voor de reconstructie van de
impliciete methodologie van dit onderzoek naar praktijkkennis fungeert aldus de
vraag:

aaro* van /"nter/?refafre is /n ae K/rvoer/ng van Ae/ o/ja*erzoefcsproce5
a*/e zoa/s a"e cnoreogrq/?e van een aans ex/?/;c/e/ gemaato zow ifcwnnen

Hwaen?

Voor wetenschappelijke kennis geldt dat de praktische toepassing of bruikbaarheid
en de maatschappelijke relevantie van het onderzoek veelal ter discussie staan.
Daarentegen wordt juist de wetenschappelijke verantwoording en theoretische
onderbouwing van praktijkkennis vaak als problematisch ervaren. Cruciaal voor
een hermeneutische benadering is de balans tussen theoretische en praktische
sturing van het onderzoeksproces. Hiertoe is in dit onderzoek een 'dialogische
onderhandelingsruimte' voorgesteld, waarin er een dialectische wisselwerking tot
stand komt tussen een rationalistische en een romantische benadering van het
onderzoeksonderwerp op basis van de dialoog tussen onderzoekster en onderzochte
praktijk. In het vijfde hoofdstuk volgt een beschrijving van het dialogische onder-
handelingsproces dat het prakujkonderzoek naar creatieve trajecten heeft vorm-
gegeven.
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4.5 Äa//0«a//sme e« /-omfln/zeÄ a /s

Hoe verhoudt de hierboven toegelichte dialogisch-hermeneutische onderzoeks-
benadering zieh tot rationalistische en romantische opvattingen over ontwikke-
lingsprocessen in het kader van therapie en organisatie-trainingen? Deze vraag zal
in deze paragraaf in een filosofisch-historische zin worden uitgewerkt. Uit de
eerste subparargraaf blijkt dat de ontwikkelingsmetafoor van 'de moderniteit' een
inherente dubbelzinnigheid met betrekking tot rationalisehng en humanisering
bevat. In de tweede subparagraaf zal deze dubbelzinnigheid ten aanzien van ont-
wikkelings-processen worden geinterpreteerd als een dialectische wisselwerking
tussen denkbeeiden en beeiddenken. Hoe deze dubbelzinnigheid en dialectiek
vanuit de hermeneutiek kan worden verstaan, behandelt de derde subparagraaf in
relatie tot een post-moderne opvatting over 'de reproduetie van denkbeeiden' en
'de esthetisering van ons bestaan'.

e«

De filosofische grondslag van het rationaliseringsproces is op pregnante wijze door
Kant als 'verlichtingsideaal' geformuleerd in z ip opstel Was wr y4u/fc/drung?
Individueel roept hij de mens op tot autonomie, "Wordt mondig en bevrijd je uit
ketenen van zelfverkozen voogdij", maar ook in de vorm van een 'eultureel
manifest':

Der AfenjcA «/ rfi/rcA se/ne Fer/w«/? Äesrt/nm/, /« e/ner Gese//.sc/jq/? m/f
A/ensc/ie/7 ZM sem, MWÖ" /« /Ar s/cA tfi/rcA /Cw/wf KWÖ? Wüm/ijc/iq/} ZK /tw/Z/v/ere«,
zu z/w/w/eren um/zu "

Rationalisering betekent volgens Kant dus dat mensen, wat voor hem neerkomt op
mannen"'", moeten leren om zelfstandig van hun redelijke Vermögens gebruik te
maken, opdat men vrij worde en niet van anderen afhankelijk blijve. Fer//c/7//«g op
het niveau van het individu duidt op het ontsteken van 'het licht der rede' teneinde
deze autonomie en mondigheid te bereiken. Hoewel Kant dus een voorbehoud
maakt ten aanzien van de 'vrouwelijke irrationele constirutie', roept hij met zijn
ideaal mensen op om zelf de verantwoordelijkheid over hun bestaan te dragen en
deze niet aan anderen of hogere instances over te dragen. In maatschappelijke zin
resulteert rationalisering in de ontwikkeling van de 'proefondervindelijke wijs-
begeerte', de wetenschappen en de techniek. Volgens een andere woordvoerder
van de Verlichting: "Waarheid moet door het licht der natuur ontdekt worden en
niet in de duisternis van het verleden."" Het doel van deze maatschappelijke
ontwikkeling is de kwaliteitsverbetering van het (ün)materiele bestaan op aarde.

55. Kant geciteerd in Böhme: PAi/asop/iieren mi» ATan» 217.
56. Zie Böhme & Böhme: Das /Innere </er Kernu«/?. Zur £>irwicWu7!g
fleiip/e/A"a/«i 119.

57. Bacon: 77ie Ae/ürar/on o/PAi'/ojop/ri« in: Farrington: 77re PA;7ojo/7Aie o/Fro«c« fiacon 121.
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Het rationalisme berust op een geloof in de ratio opdat de mens het lot in eigen
hand neme en zo het individuele bestaan zowel als de samenleving kan verbeteren.
De hoogmoed in dit geloof ten aanzien van de menselijke rede was oorspronkelijk
gekoppeld aan religieuze deemoed: het ultieme mysterie van het bestaan zou nooit
volledig door onze wetenschappelijke kennis kunnen worden ontraadseld. Hiervoor
blijft de mens, volgens Kant, aangewezen op het christelijke geloof, op religieuze
deskundigheid en in laatste instantie op een Goddelijke voorzienigheid.

Deze summiere schets over de oorsprong van ons verlichtingsdenken brengt een
opmerkelijk verschil ten opzichte van recentere opvattingen over rationalisering in
beeld. Rationaliseringsprocessen verwijzen tegenwoordig in het bijzonder naar het
efficiönter maken van denk- en handelingsprocessen op de werkvloer, waardoor
vooral ons materiele bestaan op aarde wordt verbeterd. Het aanvankelijke primaire
gegeven van de ontwikkeling van geestelijke zaken, zoals het streven naar
zieleheil, geluk en levenswijsheid, de ontwikkeling van ethische Vermögens en
artistieke expressie hebben de betekenis van een 'existentieel surplus' gekregen.
Als zodanig sporen de oorspronkelijke existentiele en humanistische waarden met
meer met de recentere vernauwde opvatting over rationalisering,- kunnen ze zelfs
als hieraan tegengesteld worden beschouwd. Voor zover het verlichtingsideaal is
uitgemond in een extreem maakbaarheidsgeloof dat zover strekt dat ook 'de goede
samenleving' en 'het menselijk geluk' binnen het bereik van onze rationele
Vermögens zijn getrokken, komt het rationalisme op gespannen voet te staan met
zingevingsvragen en met het geloof. Bij gevolg kan het 'oorspronkelijke'
religieuze besef van een aangewezen zijn op een hogere goddelijke instantie uit ons
bestaan worden 'weggerationaliseerd'. In het eerste hoofdstuk is er reeds op
gewezen dat juist deze in extremo doorgevoerde rationalisering kan hebben
bijgedragen aan de Sterke populariteit van creativiteit en aandacht voor 'de
menselijke factor' in organisaties.

Niettegenstaande de geschetste metamorfose in het verlichtingsdenken met
betrekking tot onze denkbeelden over rationalisering is in het eerste hoofdstuk ook
'metaforisch' een 'overkoepelende' grondhouding getypeerd, die mij dunkt karak-
teristiek te zijn voor 'het verlichtingsproject'. Fundamenteel zou een grondhouding
zijn die tot expressie komt als 'het zoeken naar zekerheid'. Het 'verlichtings-
project' is gebaseerd op een onbetwijfelbaar geloof in de Ratio om de (im)mate-
riele aspecten van ons bestaan te kunnen ze£ersfe//en. Haar 'dialectische' tegen-
pool wordt gevormd door de awg.rt om de rede en daarmee onze grip op de
werkelijkheid te verliezen. Deze dubbelzinnigheid lijkt inherent aan het ver-
lichtings-project te zijn en geeft aanleiding tot fundamentele vragen. Kunnen we
(de verantwoordelijkheid over) ons bestaan wel ten voile aanvaarden zo/ider een
God of een andere (filosofische) Zekerheid? Vallen we niet in de greep van 'het
Irrationele' wanneer we onze traditionele christelijke of metafysische bestaansbasis
laten varen? Nietzsche heeft een existentiele angst voor 'het redeloze', wanneer
onze Logos ontgoddelijkt en onze Ratio onttroond is, poetisch en filosofisch
verwoord:
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Der tolle Mensch- //aft/ /Ar n/cAf vo/iyenewi to//e/i MenscAen geAörf, rfer am
Ae//en Ĵ orff»7toge e/ne La/erne awzünrfefe, aw/den MarAtf //e/"««(i unau/Tio'r/icA
scAr/e: 'VcA sucAe Gort/ 7cA swcAe Gort/"- Da abr/ geraae v/e/e vo« a"e/ien
rM.yattJ/ne/w/ana'e/J, we/cAe n/cA/ a/j Gort g/ai/Atew, JO erreg/e er e/n grosses
Ge/deA/er. 7s/ er aV/in ver/orengega/7gen? Sagte o'er e/ne. //a/ er s/cA ver/au/en
w/e e/n AT/na? Sagte aer andere. O /̂er Ad// er s/cA vers/ecifcr? FärcA/e/ er s/cA
vor uns? /s/ er zw 5icA///gegawge«? ausgewawa'er/? - so scAr/ew Mna" /acA/en s/e
aWcAe/fla/ider. Der /o//e A/enscA sprang /w/rte/i i/«/er s;e MW^ a"wrcAAoArte s/e
m/7 se/we/i ß//cA:en. "PfoAm /s/ Gort?" r/e/er, ";cA w/7/ es ewcA sage«.' Wir
haben ihn getötet - /Ar «wo* zcA/ ff/r a//e sma'se/ne Möraer/''*

De 'romantische omduiding' van het rationalistische vooruitgangsgeloof keert de
ontwikkelingsmetafoor in het verlichtingsdenken om. 'Ontwikkeling' in roman-
tische zin komt overeen met een 'letterlijke' af- of ont-wikkeling van beschavings-
lagen tot aan een naruurlijke kern of een oorspronkelijke bestaanswijze van de
mens. Deze kan verschillend worden ingevuld als een my/A/scA eenAe/osAewMs/z/y/j
met de natuur of een oors/vo/j£e////fce eewAe/a" met God. In tegenstelling hiermee
constitueert de rationalistische grondhouding juist een methodologische afstand
tussen mens en wereld in de hoedanigheid van onderzoeker tot onderzoeksobject
voor de vorming van wetenschappelijke kennis. De romantische kenhouding gaat
uit van een tegengesteld ideaal en beoogt in dat verband de opheffing van de
(methodologische) kloof tussen subject en object die ons van eenheid met de
werkelijkheid gescheiden houdt. De dialectische tegenhanger van het rationalis-
tische maakbaarheidsgeloof, resp. het geloof in de heilsbrengers van wetenschap en
technick, bestaat uit de bevoorrechting van 'niet-rationeel beheersbare' maat-
schappelijke domeinen, bijvoorbeeld kunst en religie, om het culturele voortouw te
nemen. Een romantisch 'bevrijdingsideaal' om een hernieuwde eenheid met 'de
natuur' of met 'het zijn' te bereiken, lijkt bijvoorbeeld aan de basis te staan van
bepaalde Stromingen in de schilderkunst, zoals het surrealisme.

Deze oAso/i//e surrea/Z/e/Y wora"/ abor a"e swrrea/Zs/ew nie/ opgeva/ a/s een
/ra/iscena'e/j/e wereW, maar a/s een vo/s/reifc/e /mmanen/e wer/te/Z/fcAe/a", a"/e
A/er en ni/ oere/it/ fcan woraen. De surrea/ZsrtscAe Aoop ;s mW ger/cA/ OD een
represen/arte van deze eenAe/a", maar o/? Aaar o/im/aV/e///'Ae presen/fa/^/e.'

Een Romantische interpretatie van de ontwikkelingsmetafoor brengt aldus in beeld
wat door het verlichtingsproces in de schaduw is gesteld: een 'oorspronkelijk'
besef van 'het ultieme mysterie' en een hierin gelegen direct contact met 'de grond
van het zijn'. 'Bevrijding' of 'verlichting' vereist volgens deze invalshoek juist
geen toename van onze rationele Vermögens, maar een relativering ervan door het
wy maken van een 'humanistische' kern van menszijn, die door de Ratio

58. Nietzsche: D/e/röW;cAe WuenjcAa/} in: Werke// 400-401.
59. de Mul: //ef roman/ijc/ie verfangen m (J^oî moiyerne fa^rul en///oiOjfle 89.
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overheerst wordt. 'Naturalisering' en 'humanisering' vertegenwoordigen derhalve
parallelle schreden op het romantische pad naar Verlichting. De bevrijding uit de
greep van de Ratio gaat hand in hand met de ontwikkeling van artistieke en
humanistische Vermögens. De ontwikkelingsmetafoor van 'de modemiteit' her-
bergt aldus een inherente dubbelzinnigheid in zieh van rationalisering en
humanisering, van (de-)civilisering en (de-)naturalisering. Achter het vaandel van
de 'vernieuwingsbeweging' van de moderne wetenschap wordt een 'tegenbewe-
ging' dialectisch opgeroepen: om onze onderdrukte 'irrationele kant' uit de
sc/jaduw van 'het licht der rede' te voorschijn te laten treden door de mobilisering
van 'irrationele', creatieve en religieuze Vermögens.

4.5.2 De cftflr/ecf/eA: fasse« 6ee/cWe«£e« e«

In de vorige paragraaf is beschreven hoe de filosofisch gereconstrueerde
AeeWe« van het rationalisme en de romantiek in relatie staan tot een overeen-
komstig perspectief op ontwikkelingsprocessen. Het concept 'wereldbeeld' is
evenwel problematisch in die zin dat het de zaak die het beoogt te verhelderen zelf
veronderstelt. Het schetsen van een AeeW van een bepaalde wereldorientatie is een
vorm van 'metaforische kennis', die juist op grond van de geschetste beeiden
verhelderd moest worden. De vraag is hoe we vanuit deze hermeneutische cirkel
tot 'de grond' van 'intuitief-metaforische ervaringskennis' kunnen doordringen.
Niet door een 'sprang uit' deze cirkel, maar juist door de dialectische spanning
hissen beide polen constructief te betrekken in het onderzoeksproces. In de vierde
paragraaf is de 'hermeneutische denkbeweging' getypeerd aan de hand van de
metafoor van 'Hermes' als bemiddelaar tussen kennis van het hoofd en kunst van
het hart. Hermes' bemiddelingskunde brengt een accentverschuiving aan ten
opzichte van het romantisch verabsoluteerde 'oorspronkelijke beeiddenken' als een
zintuiglijk-gevoelsmatige-intuitief proces, zonder in het rationalistische extreem
van een conceptuele reductie tot denkbeelden te schieten. Hoe wordt de verhouding
van de rationalistische en de romantische benadering van de werkelijkheid tot
beide overeenkomstige wereldbeelden vanuit de hermeneutiek geinterpreteerd?

In overeenstemming met (postmoderne) metafysica-kritiek is mijn uitgangspunt dat
het onmogelijk is kennis over 'de werkelijkheid' te verkrijgen buiten onze wereld-
en zelfbeelden om door een eenwording met de 'grond van het zijn' of met ons
'authentieke zelf. De mogelijkheid van een mystieke eenwording, een verlich-
tingservaring of een zijnservaring sluit ik evenwel niet uit. Echter: zelfs met het
bestaan van deze zijnsmodus stuiten we op hetzelfde probleem, namelijk dat /fcewms
van een dergelijke eenwording toch weer verwoord of verbeeld moet worden.
Inzicht in het fundamentele omsloten zijn door onze wereld- en zelfbeelden
betekent echter in zekere zin ook een bevrijding hieruit. Dat wil zeggen dat het
zieht op onze gevangenschap alleen mogelijk is vanuit een besef van 'een wijdere
ruimte' daarbuiten. Er zijn als het ware ramen in de gevangeniscel gekomen. Maar
is het niet mogelijk om uit het raam van de gevangeniscel te ontsnappen en
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daadwerkelijk de vrije mimte te betreden? Dat zou pas een waarlijke bevrijding uit
onze fysieke, psychische en geestelijke gevangenis zijn. De ultieme eew/ie/ai-
ervar//jg heet de realisering van deze 'uiterste zijnsmodus' te zija Maar is deze
aantrekkelijke ontsnappingsroute uit onze existentiele gevangenis niet een dwaal-
weg in een doolhof van metafysische Verlangens en speculates? Dit is het geval
wanneer de dichterlijke metafoor van ver/zcM/ig 'te letterlijk' wordt genomea
Niettemin bestaan er getuigenissen over de mystieke ervaring en bestaat zij
derhalve als een poetische expressie van een 'eenheidservaring'. In die hoedanig-
heid behelst zij ook 'kennis omtrent het (zelf)zijn'. Een 'letterlijke' interpretatie
van de poetische metaforen voor deze ervaring maakt evenwel een ontologische
claim die met 'waar' gemaakt kan worden. We bezitten immers, teruggekeerd in
onze 'aardse kerker' niets anders dan ons uitzicht uit het gevangenisraam en
kennen 'de vrije ruimte' daarbuiten niet (meer) onafhankelijk van onze momentane
waarneming. De 'aardse kerker' is een treffende metafoor voor ons fundamentele
omsloten-zijn door conceptuele en metaforische interpretatiekaders. In een
'absolute zin' past er geen kennissleutel*° op het slot van onze gevangeniscel, maar
onze eel kan enigszins worden verhelderd door het licht van filosofische, religieuze
en poetische kennis. We zijn gevangenen van metafysische illusies wanneer we ons
bevrijd wanen en pretenderen 'absolute kennis' te hebben van 'de ware werkelijk-
heid', onafhankelijk van onze culturele en historische referentiekaders, los van
onze beperkte waarneming en beschrijving. Bevrijd zijn we daarentegen wanneer
we als gevangenen het uitzicht uit onze eel beschrijven. Het geloof in een
permanente Staat van bevrijding uit onze lichamelijke, psychische en geestelijke
kluistering wordt hier als een vorm van 'metafysica' gezien. De mogelijkheid om
definitief buiten onze referentiekaders te treden lijkt mij een 'escape-route' uit de
fundamentele eindigheid van ons bestaan. Een 'niet-metafyische' interpretatie van
verlichting geeft de begrenzing aan van onze menselijke mogelijkheid om wz/cAr
/w cfe aard van o«ze gevawgew.s'c/;ap te verkrijgen.

In deze beschrijving van onze '(on)verlichte staat van zijn' is van metaforische en
conceptuele kennisvormen gebruik gemaakt. Juist door de wisselwerking tussen
beide in het proces van beeld- en begripsvorming is het mogelijk om een
empathischc eenwording met 'het zijn' als 'grenservaring' en 'grondslag' van
intuitieve crvaringskennis 'niet-metafysisch' oa« te eftz/oen. Zonder de gevangenis-
metafoor zou 'hetzelfde' in een abstracte taal zijn gegoten, wat suggereert dat het
mogelijk is om op directe wijze een 'letterlijke' beschrijving te geven van de
'zijnsgrond'. In een ata/racte beschrijving blijft de funderende zijnsmetafoor
/m/?//c/ef en wordt haar betekenis wellicht in een gereificeerde zin opgevat door de
suggestie van het 'objectieve' bestaan van 'het zijn'. Er vindt als het ware een
letterlijke interpretatie van haar metaforische zin plaats. Juist door het inlassen van
beeiden en metaforen, zoals mijn aan Plato's beroemde grotmythe ontleende
gevangenis-metafoor, wordt een interpretatieruimte geopend waarin het mogelijk is
de grondslag aanduidenderwijs te bevatten. Beeiden en metaforen leggen de grand

60. Deze 'kennissleutel' wordt veelaJ exclusief door fundamentalistische Stromingen van religieuze
tradities geclaimed.
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immers niet eenduidig en direct-beschrijvend vast, maar nodigen uit om de
'bedoelde betekenis' door middel van een dialectiek tussen c/en/*eeWen en
iecW</enfew te achterhalen. Het beeidend in de voorstelling waamemen van
hetgeen de metafoor bij ons oproept heeft een betoverend betekeniseffect. Het
bedoelde verschijnt voor het geestesoog door de presentie van een metaforisch
beeld. Tegelijkertijd wordt de lezer weer op reflexieve afstand tot dit beeld gesteld
door een conceptuele interpretatie van de 'levende metafoor'. De metaforische
wijze van beschrijving heeft aldus 'op meta-niveau' gecommuniceerd dat de
geschetste grondslag bestaat en niet bestaat. Ze bestaat niet in een absolute zin,
maar haar geldigheid is metaforisch, 'bij wijze van spreken'. We leggen haar niet
metafysisch vast, maar haar betekenis is voorlopig en gerelateerd aan een
dialogische context. We duiden haar in beeldtaal en metaforisch aan en geven een
conceptuele interpretatie van de beeiden. In dialoog met beeiden en metaforen
vertolken we z/yw, geven we betekenis aan hetgeen aan onze concepten ontsnapt.

Een hermeneutische interpretatie van de 'dialectiek tussen beeiddenken en denk-
beelden' impliceert een verrijkmg ten opzichte van de rationele reductie van
beeiden en metaforen tot letterlijke en abstracte taal en ten opzichte van de roman-
tische vertaling van metaforen en concepten tot inruitieve gevoelens en beeiden.
Deze 'verrijking' betekent overeenkomstig het 'gestalt'-beginsel dat 'het metafo-
rische geheel van beeiden en concepten' meer is dan de som der delen. De
'dialectiek tussen denkbeelden en beeiddenken' is meer dan een analytische opeen-
stapeling van beeiden, metaforen en begrippen, die vervolgens tot een conceptuele
'abstractie' vertaald wordt. De hermeneutische middenpositie neemt een zin-
speling met ietterlijke' betekenissen in 'de dialectiek van beeiddenken en
denkbeelden' emstig, zonder op een absoluut gestelde 'funderende metafoor' uit te
komen. Het hermeneutische perspectief laat zien hoe het proces van betekenis-
geving principieel onvoltooid blijft. Op grond van de wisselwerking tussen
verbeelden en conceptualiseren creeren wij zelfbeelden, organisatiebeelden, maat-
schappijbeelden en wereldbeelden. Aldus reconstrueren wij onze 'ervarings-
werkelijkheid'. Een bevrijdingsroute uit dit proces van metaforische betekenis-
geving, uit onze seriele en gefragmenteerde werkelijkheidservaringen naar een
'metafysisch' geconstrueerde 'grond van het zijn' is hiermee hermeneutisch
afgesloten. In plaats daarvan is er een toegang tot de dialogische middenpositie met
een vrije interpretatieruimte ontsloten. Het proces van betekenisgeving is op grond
van deze eindigheid opnieuw oneindig geworden en principieel onafgesloten.

4.5.3 JFere/<#>ee/i/eAJ e« *fe esf/jer/ser/Hg van OHS

In de vorige paragraaf is de dialogische middenpositie aanschouwelijk gemaakt
door te laten zien hoe onze 'ervaringswerkelijkheid' zieh ontrold aan een funda-
mentele dialectiek tussen 'beeiddenken en denkbeelden'. In deze paragraaf zal
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deze hermeneutische visie worden geconfronteerd met een relativerende gedachte
uit het 'postmoderne discours' die met 'esthetisering'*' is aangegeven.

Als conclusie uit de voorgaande analyse volgt dat de grondslaggevende dialectiek
tussen metaforisering en conceptualisering 5tor/5c/j wordt gemaakt vanuit een
eenzijdige 'grondhouding' die een rationalistisch of romantisch wereldbeeld
reificeert. Rationalisme en romantiek wortelen in die zin in een verabsolutering van
de 'conceptuele' resp. de 'metaforische ervaringsmodus'. Wanneer we hermeneu-
tisch van de relatieve waarde van de verschillende wereldbeelden uitgaan, is tevens
de mogelijkheid geopend om nun verworteling in verschillende 'wijzen van in de
wereld staan' te onderzoeken. De hermeneutiek erkent de principiele waarde van
verschillende ervaringsmodi: juist een wisselwerking van metaforisering en con-
ceptualisering verschaft ons een 'vollediger' verstaan van de wereld. Rationalisme
en romantiek hebben een extreme ervaringsmodus verabsoluteert in het totale palet
van mogelijkheden van in-de-wereld-staan. Aldus maakt een hermeneutische visie
een perspectiefverschuiving mogelijk waardoor de verschillende benaderings-
wijzen binnen de grenzen van nun ervaringsdomein tot nun recht kunnen komen.
Het totale hermeneutische palet schildert tegen de achtergrond van de 'dialectische
speelruimte' wisselende configuraties van reflexieve afstand en emotionele nabij-
heid tot het onderzochte, welke een onderzoeker ter beschikking staan. In het
verlengde hiervan zijn verschillende epistemologische uitwerkingen mogelijk
tussen een meer dwingende voorafgegeven empirisch-rationele methodologie en
een meer intuitieve gevoelsmatige benadering.

Nu is het de vraag of deze hermeneutische interpretatie weliswaar aan het Scylla
van een metafysisch-romantische interpretatie van 'de grond' van 'metaforische
intuitieve ervaringskennis' ontsnapt is, maar daama onherroepelijk terecht komt in
het Charybdis van een 'post-modern' nihilisme. Is dit de implicatie van het relati-
vistische uitgangspunt dat wij niet buiten onze taalkaders om 'de werkelijkheid'
kunnen bereiken op grond van een absoluut geldig of 'archimedisch' ijkpunt? Is
dus de conclusie gewettigd dat in laatste instantie elke vorm van kennis even
relatief waar of onwaar is? Een epistemologisch relativisme is bijvoorbeeld als een
'perspectivisme' treffend verwoord door Nietzsche:

ff/r A:önnen n/c/i/ um «w^re £c£e se/in. es isf e/ne Aq#«u/jgs/o.ye Afeug/erc/e,
iwrae« zu wo//en, way es «ocA/ür andre >l/-tew /n/e//e& M/IC/ Pers/?e&rtve
könnte f..J zlAer /cA den£e, w/r s/nd /ieu/e zu/w /w/n f̂es/en jfcrae von
/dcAer//'c/ie/i C/nZ)esc/ie/We«Ae/Y, von unsrer £c/:e aw* ZM tfe/fere/jeren, rfa?.?
nur von dieser Ecike aws Perspe^/ven naAen dürfe, ß/e fFe// is/ uns vie/zne/ir
nocn e/nma/ 'unenc//;cn' geworc/en: /nsq/ern w/r rf/e A/ög//cnte/Y n/'cw/
afcwe/sen /tonnen rfass s/e unendliche Interpretationen in sich schliessL iVbcA
e/nma/ yöss/ uns cfer grosse Scnauder - aoer wer nd«e won/ Z,us/, dieses

61. Zie bijvoorbeeld: //cf romonfijcAc verfangen in ^oj()mo</erne /tunjf en^/o
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von Krtftefawwj/er ffWr nacA a/ter Jfme 5o/br/ w/e<fer

Misschien is er een andersoortig epistemologisch criterium te formuleren tegen de
achtergrond van het besef dat wij via (creatieve) taal toegang tot de werkehjkheid
verkrijgen, bijvoorbeeld Nietzsche's criterium van v//a//sere/7</e kennis of van een
'vro/zyfe wetenschap'? Een dcrgelijk 'a-rationeel' kenniscriterium stelt in plaats
van een absolute toetssteen een in de mens besloten 'humaniserend' criterium voor.
Dit zou in het licht van 'post-modeme' relativeringen en 'metafysica-kritiek' een
vruchtbaar alternatief voor dogmatische opvattingen hieromtrent vertegen-
woordigen. Niettemin blijft onze kennis van zo'n criterium opnieuw afhankelijk
van onze verwoording en verbeelding.

Met de post-moderne idee van 'de esthetisering van ons bcstaan' is een radicaal
relativistisch uitgangspunt verwoord. 'Esthetisering' betekent in dat verband dat
elk wereldbeeld epistempologisch en ontologisch gesproken even geldig is. Aldus
worden epistemologie en ontologie tussen haakjes geplaatst en krijgt de gestelde
vraag veeleer een 'pragmatische', 'politieke' en 'ethische' strekking: wat is het
e//ec/ van kennis op mens en maatschappij? Alweer zijn we voor de beantwoording
van deze vraag aangewezen op 'kennispraktijken'. Wetenschap, kunst, religie,
reclame en politiek geven weliswaar zeer verschillende maar in het licht van de
'esthetiseringsgedachte' even 'geldige' beschrijvingen en beeiden van 'de' werke-
lijkheid. Een voorbeeld van de idee van 'esthetisering' vinden we in Baudrillards"
radicaal relativistische concept van 'de hyperrealiteit'. Onze woorden, metaforen,
concepten en theorieen zijn 'verleidende tekens', die oneindig gereproduceerd
worden zonder dat er een van deze betekenisgevende kaders onafhankelijke 'code'
is gegeven hoe die tekens met 'de realiteit' verbonden zijn. In die zin worden wij
omringd door een onz/n/uge tefe/j/?rodMc//e, die ons niettemin verleidt in hun
waarheid te geloven. Op fatale en ironische wijze wordt ons een werkelijkheid
voorgespiegeld die niet anders bestaat dan op de wijze van deze voorspiegeling,
wat Baudrillard met de term 'hyperrealiteit' uitdrukt. 'Fataal' omdat door deze
tekenproductie een illusoir geloof in het 'echte' bestaan van 'de werkelijkheid'
wordt gewekt,- een illusie die niettemin wr&e/ijfe effecten heeft. Wij leven
derhalve in een s//wH/a/7e van de werkelijkheid zonder dat we ooit weet kunnen
hebben van een echte realiteit die hieraan ten grondslag ligt. 'Esthetisering' wil in
die zin zeggen dat onze taalkaders niet 'slechts bemiddeling' zijn, waardoor wij
toegang tot 'de werkelijkheid' verkrijgen, maar dat onze werkelijkheid precies uit
de voorgespiegelde of verbeelde 'werelden van taal en tekens' bestaat De ironie
wil dat wij de tekens van kunst, politiek, reclame en wetenschap niet anders
kunnen lezen dan door de schijn van het bestaan van een 6u/te/i/a//ge 'echte'
werkelijkheid. Evenwel zijn er geen betrouwbare kenniscriteria van 'betrouw-
baarheid' te geven anders dan door opnieuw een talig kader te creören dat dezelfde

62. Nietzsche: Die/rd/i/ic>ie WfHenrcAa/? 524.
63. Baudrillard: De/öfa/e tfrategieln. Gils van: /tea/iteiYe» /üuj/c a& .fc/njnverromng. Over Aef wer/t
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teken-status heeft en ten aanzien waarvan dus dezelfde vraag met betrekking tot
'betrouwbaarheid' en 'werkelijkheidswaarde' gesteld dient te worden. Dit gegeven
impliceert een oneindige regressie. We zijn figuranten op het beroemde ouderwetse
cacaudoosje geworden en er is geen enkele mogelijkheid om buiten het 'droste-
effect' dat onze werkelijkheid definieert, te tredea

Is dus de uiterste consequentie van de post-moderne idee van 'esthetisering' dat
ons 'ware' kennis op basis van een 'eenwording van subject en object' defirutief is
ontzegd? Dat de mogelijkheid van 'verlossing' door een unificatie van de mens
met zieh 'Zelf, met 'God', met 'de Natuur' of met 'het zijn' ons weliswaar door
kunst, wetenschap, magie en religie wordt voorgespiegeld maar niet kan worden
waargemaakt? Voert deze gedachtegang onherroepelijk tot de conclusie van een
principiele onmogelijkheid van 'authentiek contact' met de werkelijkheid en met
ons zelf? Of kan een hermeneutische interpretatie van 'de dialogische midden-
positie' ons een uitweg uit het geschetste dilemma tussen metafysica of nihilisme
wijzen? De idee van 'esthetisering' waarschuwt ons dat er voor deze uitweg geen
exc/itf/'e/ referentiekader bestaat. De vraag is echter of er een mogelijkheid van
'authentiek contact' met de werkelijkheid blijft bestaan, gegeven de on-
mogelijkheid om 6M/7en een dialogische context te treden, om onq/7ia/jjfce///jt van
teken- en taalkaders 'het zijn' te doorgronden.*' Wanneer de mogelijkheid van
'authentiek contact' binnen een dialogische context bestaat, is hiermee tevens 'de
grond' gegeven voor een kritisch-humanistisch perspectief op creatieve trajecten.
Is er in het proces van betekenis-geving, in de oneindige reproductie van zelf-,
maatschappij-, organisatie- en wereldbeclden, een historische en gesitueerde
'grond' aan te geven waarop deze beeiden op 'authentieke wijze' in relatie tot het
verbeelde en de verbeelder kunnen worden gebracht? De vraag is dus: op grond
waarvan kunnen we beslissen of een metaforisch of conceptueel geconstrueerde
werkelijkheidservaring 'authentiek' is? Alleen wanneer we buiten onszelf kunnen
treden om vanuit 'Gods troon' te beoordelen of de beeiden van onze geest
overeenstemmen met de verbeelde werkelijkheid is er van 'authentieke eenheid'
sprake in een aft.ro/wte zin. Als 'gevangenen in onze aardse kerker' moeten we
nagaan of er een 'relatieve vorm' van 'eenwording' bestaat in de mogelijkheid om
overeewstem/mng 'daadwerkelijk' te ervaren en 'authentiek' te beschrijven. Een
mogelijk voorbeeld van 'het aangmia/:/ worae/7 door een zijnsgrond' is te vinden
in de vorm van een 'dichterlijke expressie van het numineuze'":

//ef ogenW/yt/torn/ •
M W v e r w e g m/sscAien . .-••• • < . - . . . •

D a / de /wmy ze/ / i veW/orf .< . •
Wo/Ay/we/Aez/7. . •• ' V.

64. Door de (zen-)boeddhistische meditatiepraktijk, bijvoorbeeld, wordt er wel een kader geschapen om
/o«er van onze conventionele referentiekaders te geraken.
65. Leopold: I'ervoegmg van zyn 29.
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De g/a/w vaw een s/een
/n o"e rawrfwoe /̂//«

Zonder weg erAeen.

/it wee/ me/ door w/e
£e/i weg d/e me/ zyn Aan

De geciteerde dichter Leopold lijkt in zijn dichtbundel Fervoeging van z/yn
mystieke thema's te articuleren met betrekking tot 'een eeuwig ogenblik', 'ego-
loosheid' en 'de niet-weg' naar bevrijding. Andere voorbeelden van een 'een-
heids-' of een 'zijnservaring' lezen we in het latere werk van Heidegger**, vertolkt
door een 'grondstemming' van ge/a/enAe/d of als opcnheid voor 'het Aoren vaw de

van zijn'. In dit verband breng ik Nietzsche's notie van een /nj/z/foi/e over-
herinnering:

M / r«5new Jfcann /waw rfie A/enscAen ZM yerfem /rr/M^ie wnrf yerfe
ver/üAren: wer ver/nöcA/e emen 7bn ZM widerlegen*'?

Vermag misschien Nietzsche's 'a-rationele waarheidscriterium' ons een Au/wa-
n;5//scA houvast bieden voor het proces van betekenisgeving, dat )b-//j\ycA genoeg is
om ons voor metafysische valkuilen te behoeden? Maar ontzegt Nietzsche's
muzikale metafoor ons niet juist het vermögen om waarheid van leugens te
onderscheiden? Nietzsche relativeeert ons rationele onderscheidingsvermogen door
van waarheid te spreken 'voorbij goed en kwaad'. Welke 'andere' vorm van
'waarheidsspreken' vindt er door 'muzikale overeenstemming' plaats? Een
'muzikale waarheid' voorbij goed en kwaad is een /evewtfe wie/q/bor: ze is 'raak'
zonder dat ze zieh bewijst. Kunnen we in de üjn van Nietzsche een kritisch-
humanistisch criterium voor 'authenticiteit' formuleren als een vorm van creatieve
expressie in het kader van 'dialogische communicatie', als een mKZ/foi/e a /
5/emAn;ng op elkaar en op het gespreksthema in en door de dialoog? Een dergehjk
criterium is voor groepsgesprekken verduidehjkt aan de hand van een andere
muziekmetafoor:

ecA/e ya/wse5s/e gaa/ a/5 vo/g/. 7e Aeg/n/ /ne/ye //1 Ae/ nw/nwier in /e /eve«
enye tem/ /o/ee« i/iterpreto/i«. rege///fer///rfAoorye Aoeye ^««rvroMW me/ eew
andere /m"erpre/a//e Arom/. 7erw/y7ye 5pee//, /w/5/erye goea" en da/ a"oe/ zi/ 00/k
Ge/e/ae//y)t 0 / /?/o/se//rtg Aoor y'e waar ze Aeen w// en y'e 6eg/n/ yoi/w
/'w/er/?re/a//e op ae Aare /e r/cA/en. Op Ae/ze//ae momen/ Aoor/ z/y wa/ y'oww
6edbe//ng ;\y en neem/yoww /n/er^»re/a/;e op in aVe van Aaar. Kana/aa/

66. Bijvoorbeeld Heidegger.- Wai /ie/«r Denken? Vorfrage und^u/jdee. Zur Sac/ie </ej Den/teni.
67. Nietzsche: Die/r<J«;cne Wiwewcto/J 386.
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w At/ n/ef meer ae /nfer/vefa/je van een/>ersoon, maar van ae ne/e groep. (...)
Op aeze mamer £«nye oo£ over ges/ve£fcen aen)ken. Me/nana* za/ zeggen oaf de
;n/er/>re/a//e van een van ae /nuz/fcan/en ae yu/rfe was. Wa/ n/er6// onze
aanaacn/ veraVen/, w n/ef aa/ er goede en/öw/e in/er/?eta/;e.y zyn, maaryi/ür tfa/
e/fce /n/er/?reta//e ae anaeren j/up/'reerf en een vonjfc dbef overs/aan, zoda/ er
een co/w/?o5/7/e ontefaa/ oVe geen van ae /m/z/fain/en /n zy/i een(/e

De auteur heeft dit type gespreksvoering nog op andere wijze gekarakteriseerd aan
de hand van de metafoor van 'het schüren bouwen'. Zoals in de tijd van de pioniers
van de Verenigde Staten er gemeenschappelijk met buren schüren werden
gebouwd om het individuele tekort door geld- en tijdgebrek op te helfen, zo is er
een type gespreksvoering mogelijk waarbij individuele deelnemers op elkaars
bijdragen aan de dialoog voor/Aoi/u'en en deze niet 'cynisch' afbreken, zoals bij
(wetenschappelijke) discussies gebruikelijk is. De in onze cultuur dominante
vormen van gespreksvoering typeert de auteur aan de hand van de volgende
metaforen: ne/ vr/ye gevecn/, ae nj/\y5verfc;ez;ng en de monM/wen/enaag.*' In deze
gespreksvormen is de gesprekshouding van deelnemers ten opzichte van elkaar
ofwel afbrekend (in 'het vrije gevecht') ofwel elkaar beconcurrerend (in 'de
missverkiezing') ofwel onverschillig (in 'de monumentendag'). De 'grondhouding'
die bij deelnemers aan een dialoog verondersteld is, stemt niet overeen met deze
drie dominante gesprekshoudingen in onze cultuur: vijandigheid, onverschilligheid
en strijd. De 'dialogische communicatievorm' is te vergelijken met een 'jamsessie'
waarin een 'gestaltprincipe' werkzaam is. De transponering van dit principe naar
een dialogische context fundeert de open en betrokken gesprekshouding als een
vorm van 'authentieke communicatie', analoog aan het constructieve 'interpretatie-
proces' in een jamsessie. Hierbij ontstaat door middel van authentieke expressie
een cmpathische wederzijdse afstemming op elkaar en op het muzikale/ gespreks-
thema Dit 'dialectisch' opbouwende proces resulteert in een muzikaal samenspel,
resp. in dialogische gespreksvoering. Het gestaltbeginsel in een muzikale context
van samenspel is in het kader van dit onderzoek vertaald als een kritisch-
humanistisch perspectief op dialogische communicatie. Dat wil zeggen dat iedere
deelnemer aan het dialectische proces van groepsgespreksvoering bijdraagt en
andersom dat de dialoog aan ieders individuele bijdrage 'iets' toevoegt. Het
kritisch humanisme koppelt aan het gestaltprincipe, in de zin van een dialectische
verrijking tot een 'dialogisch geheel' op basis van de constitutieve elementen van
'beeiddenken' en 'denkbecldcn', een com/MMn;ca//e/eva/Ma//e/moment.

De dialogische grondhouding is aldus niet 'letterlijk' gedefinieerd maar meta-
forisch getypeerd. Aan de hand van de metafoor van een jamsessie is het mogelijk
de dialogische context van creatieve trajecten op te vatten als een 'communicatieve
inbedding' voor 'authentiek contact' vanuit een kritisch-humanistisch perspectief.

68. Kahn: De too van fcef gejpre/t 26-27.
69. De too va» AeJ gejpret 32-36.
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De mogelijkheid van een waarlijk contact met de werkelijkheid bestaat vanuit dit
perspectief niet naief-romantisch als een Ar/f/eAr/oze overgove aan 'het zijn' maar
uit een /noge///fe ervanng van 'authenticiteit', in de zin van een Niezscheaans
muzikaal geraakt worden in en door de dialoog. Zoals een choreografie zieh tot een
dans verhoudt, een muziekcompositie tot een muzikale uitvoering en de spelregels
tot het gespeelde spei, zo definieert 'de dialoog' de mogelijkheid van het
aangesproken-worden en het ver-ant-woorden door een wederzijdse afstemming op
elkaar en op het gesprek.

In deze paragraaf zal meer concreet worden aangegeven hoe de dialogische
grondslag van creatieve trajeeten in relatie kan worden gebracht met 'de levende
metaforen' in therapie en organisatietrainingen. In de vorige paragraaf is aan de
hand van Nietzsche's muziekmetafoor, de metafoor van 'de jamsessie' en van 'het
collectieve schüren bouwen' de dialogische wijze van communicatie getypeerd. De
opiorwenoe aard van het interpretatieproces in de dialoog kan men als een
0flft*7'fcte/fngsproce.y opvatten. Op grond van het opbouwende communicatieproces
tussen client, therapeut of trainer en creatief medium wordt er een ontwikkelings-
proces gegenereerd met het oog op de gewenste therapeutische verandering of de
trainingsdoelstelling. De dialogische visie op ontwikkelingsprocessen is niet
eenzijdig gericht op een rationalistisch maakbaarheidsgeloof noch op een naief-
romantisch idee van humanisering en authenticiteit. Welke kritisch-humanistische
bouwstenen volgen er uit deze hermeneutische invalshoek voor het veldonderzoek
naar de praÄ/Z/A: van de metaforische kennisvorm?

Vermag de hermeneutiek een perspectief op 'levende metaforen' te articuleren
waar-door ze anders verschijnen dan als een sw^/eef/eve vervor/m>jg van een
'objeetief veranderingsproces resp. als een articulatie van een 'authentieke' zijns-
of zelfervaring welke een romantisch-naieve geest ademt Vanuit kritisch-humanis-
tisch perspectief is het mogelijk om een andere duiding te geven van het
overdrijven of het ironiseren, het weglaten of het verdubbelen, het vergroten of het
verkleinen van ervaringen en denkbeeiden. Het zintuiglijk-gevoelsmatig-licha-
melijk 'inkleuren' van de ervaring representeert een retorische ervaringsbasis voor
een dialogisch vormgegeven ontwikkelingsproces. Het metaforische leermateriaal
geeft een direct toegankelijke speelse en methodische basis die in wisselwerking
met verbale en traditionele leer-instrumenten een narratief kader vormen om de
beoogde veranderingsprocessen aan te sturen. Door de dialogische context is het
mogelijk om 'van binnen uit', dat wil zeggen VÜOTM// de oVrec/e ervar/ng, een
andere betekenis te geven aan 'bekende' en 'ingesleten' communicatie- en ge-
dragspatronen. Wanneer deze hermeneutische interpretatie met de praktijk
overeenstemt zouden de creatieve trajeeten een 'narratieve leeromgeving in
therapie en organisaties' vertegenwoordigen, waarin de condities worden ge-
genereerd dat dienten een n/ei<w perspeef/e/op een oude vertrouwde werkelijkheid
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van biografie of werksituatie genereren resp. een nieuwe, tot verandering
aanzettende 'werkelijkheids- of zelfervaring' opdoen. In vergelijking met een
eenzijdige instrumentele benadering aan de hand van een 'rationalistische
leerstrategie' die overwegend cognitief op mensen inwerkt, wordt er door middel
van de creatieve taal van muziek, beeidende kunst, drama, dans, enz. vooral een
emotioneel en interactief appel gedaan op de deelnemers. De multi-modale insteek
van 'het nanatieve ervaringsleren' behelst derhalve in potentie een 'methodische
meerwaarde' ofwel een .swr/?/«.? aan mogelijkheden met betrekking tot communi-
catie- en veranderingsprocessen.

De veronderstelde 'meerwaarde' van creatieve trajecten is hiervoor gekarak-
teriseerd aan de hand van het voorbeeld van 'het coachen' als vaardigheid met het
oog op de ontwikkeling van leidinggevende kwaliteiten. Met betrekking tot het
gezamelijk muziek maken als creatieve spelvorm biedt 'het dirigeren' een
vergelijkbare metafoor en laten zieh nog andere muzikale metaforen afleiden met
het oog op bijvoorbeeld ^a/we/jH'erit;>jg of team^M/dlr/ig ('samenspel' en
'harmonie'), owdery/eurt/rtg ('muzikale begeleiding') en //»//arte/ /je/w /̂j ('sole-
ren'). Het muzikaal vormgeven van thema's met betrekking tot communicatie en
samenwerking vertegenwoordigt een ervaringsdomein en niet slechts een
kennisdomein, stelt een 'existentieel betekenisveld' present en niet slechts een
'subjectieve beleving'. Het gezamelijk muziek maken genereert aldus een existen-
tiele ervaringsbasis annex betekenisgevend kader, waarin met betrekking tot de
gewenste persoonlijke of professionele kwaliteiten a/ia/oge vaarcfig/jecfen worden
voorondersteld en bewerkstelligd. Aldus dictecrt deze werkvorm op dialectische en
dialogische wijze een 'narratieve leeromgeving', waarin er een appel wordt gedaan
op rationele en creatieve Vermögens van dienten door middel van een gefaseerde
balans tussen 'empathische betrokkenheid' en 'reflexieve distantie', meanderend
tussen een spcclsc en een instrumentele vormgeving van leerdoelen. Het lijkt
derhalve wenselijk dat de 'creatieve leertrajecten' voor persoonlijke en profes-
sionele ontwikkeling dialectisch-dialogisch worden vormgegeven tot een op het
leerdoel toegesneden methodisch afgewogen combinatie van intuitieve en
cognitieve didactische instrumenten en van rationele en romantische leer-
strategieen. Aldus kan er bij dienten een veranderingsproces op gang worden
gebracht dat niet vanuit een bepert en beperkend ontwikkelingsperspectief is
gegenereerd. Vanuit een rationahstisch idee over ontwikkeling zou het thera-
peutische leerdoel 'resocialisatie' wellicht eenzijdig worden opgevat als 'een
gedragsreparatie om zo snel mogelijk weer te functioneren in het maatschappelijke
systeem'. Een polair tegengestelde eenzijdigheid vanuit een romantisch
ontwikkelingsperspectief zou een leerdoelstelling van 'persoonlijke groei' kunnen
zijn, welke door Aef /evew re(f als therapeutische leerschool plaatsvindt. Het
idealistische streven van 'de anti-psychiatrie' om patienten voor hun genezing
terug naar de maatschappij te sturen, ademt een dergelijke 'nai'ef humanistische'
gecst. Vanuit het hier geschetste kritisch-humanistische perspectief op 'creatieve
leertrajecten' volgt de conclusie dat er met beide eenzijdige en beperkte oriöntaties
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aan de client als een gelijkwaardige deelnemer aan een dialogisch aangestuurd
ontwikkelingsproces onrecht wordt gedaan.

De literatuuranalyse tot dusver wijst op een potentiele 'meerwaarde' van 'het
narratieve ervaringsleren' voor zover de creatieve leertrajecten vanuit een kritisch-
humanistisch perspectief op dialogische wijze worden vormgegeven. Of deze
hermeneutisch gereconstrueerde meerwaarde en grondslag met de prafa/yA: spoort,
komt in het volgende hoofdstuk aan bod. Bieden de creatieve leertrajecten een
dialogisch vormgegeven kader voor ontwikkelingsprocessen op basis van 'authen-
tieke communicatie', waarbij een 'muzikale' afstemming op elkaar en op het
leerdoel geintegreerd is met een toegesneden vorm van verantwoording? Is deze
vorm van 'authentieke communicatie' via het creatieve medium kenmerkend voor
de W/efe organisatie-leervorm van 'entertrainment', die zieh tussen entertainment
en training in bevindt? Biedt het hermeneutische perspectief op ontwikkelings-
processen een tAa/og/5c/z r/cAfswoer om de veranderingsdoelstellingen niet naief-
romantisch humaniserend op te vatten noch eenzijdig instrumenteel vorm te geven?
Mijn veronderstelling is dat een kritisch humanisme als geconcretiseerd dialogisch
richtsnoer voor de creatieve leertrajecten ertoe kan bijdragen dat de toepassing van
(non)verbale communicatiemiddelen in therapie en organisaties niet alleen een
modieuze trend hoeft te zijn maar een narratieve methodiek met blijvende
historische en culrurele waarde vertegenwoordigt.

4. 7 Sa/wewva////7g ew conc/ws/e

In dit hoofdstuk is längs hermeneutische weg een grondslag ontworpen voor
creatieve trajecten in therapie, organisatietraining, coaching en advisering. Hiertoe
zijn enkele begrippen met betrekking tot de metafoor geintroduceerd waarmee de
onderzochte verschijnselen tot begrip gebracht kunnen worden. Het conceptuele
kader is vanuit een zodanige retorische invalshoek op communicatie ontwikkeld
dat de metafoor, buiten de gebruikelijke dichotomie tussen logica en retorica
gebracht, als een middel tot betekenisgeving is opgevat. Tegen deze achtergrond is
het proces van betekenisgeving geinterpreteerd als een voortdurend en meerlagig
interactieproces dat voortgestuwd wordt door een dialectische spanning in het
semantische krachtenveld. Deze is voorgesteld als een krachtenmeting tussen 'de
macht van Logos' - de logisch consistente ordening en de empirische referentie van
een tekst - en 'het gezag van Metaphora' - de retorisch-metaforische doorkruising
van de empirisch-rationele ordening. De metafoor bewerkstelligt in het seman-
tische spanningsveld in twee richtingen een betekeniseffect. Enerzijds als een
'ecologisch' principe dat in communicatie een teveel aan betekenis creeert. Ander-
zijds in de zin van een 'economisch' beginsel, op grond waarvan er efficient wordt
omgesprongen met betekeniselementen. Vanuit de retorische invalshoek is er
gewezen op het belang van de gesitueerdheid, het regelgeleide-methodische aspect
en de emotioneel-interactieve kant van communicatie. Met betrekking tot de
metaforische communicatievorm betekent dit dat niet zozeer het inhoudsniveau,
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maar vooral het betrekkingsniveau van communicatie het accent krijgt. De
metaforische overdracht via het creatieve medium genereert een 'levende
metafoor' met betrekking tot analoge apecten van het communicatieproces.

De hermeneutische reconstructie van 'de derde weg' voorbij rationalisme en
romantiek is in verband gebracht met de dialogische 'middenpositie'. De 'herme-
neutische bemiddeling' is aan de hand van de metafoor van 'Hermes' balanceer-
kunst' getypeerd. Vervolgens is ze geinterpreteerd als 'een dialectische speel-
ruimte' tussen een theoriegestuurde, ervaringsvreemde en een empathische, bij de
ervaring blijvendc onderzoeks- resp. gesprekshouding. De dialectiek van 'refle-
xieve afstand en empathische betrokkenheid' is ook in verband gebracht met
Gadamers spel-begrip. Aan de hand van de metafoor van het s/?e/ is deze dialectiek
in onderzoek en gespreksvoering getypeerd als de speelse verhouding van spelers
tot elkaar en tot het spei. De speelse houding houdt het midden tussen beheersend
en regelgeleid handelen en een zieh aan de situatie overgevende, op het plezier en
de lichamelijkheid van het spei gerichte activiteit. De hermeneutische onderzoeks-
benadering is ook aan de hand van de metafoor van de dans uitgelegd: een
hermeneutisch vormgegeven methodologie komt analoog tot stand als een
choreografie die ontstaat door de wisselwerking tussen het emotioneel-lichamelijke
opgaan in het dansen en een beschouwende distantie tot de dans als een
configuratie van bewegingspatronen.

Daarna zijn beide extreme onderzoekshoudingen in verband gebracht met de
historisch-filosofische worteis van 'rationalisering' en 'humanisering' in het Ver-
lichtingsdenken en in de dialectisch opgeroepen 'romantische tegenbeweging'.
Vervolgens zijn rationalisme en romantiek als wereldbeelden tegen de achtergrond
van de 'hermeneutische cirkel' geinterpreteerd als een reificatie van de funda-
mentcle 'dialectiek tussen denkbeelden en beeiddenken'. Vanuit de hermeneutiek
is deze dialectiek voorgesteld als een meander waarlangs het oneindige proccs van
betekenisgeving zieh voltrekt als een spiraalbeweging tussen conceptualisering en
metaforisering. In het proces van betekenisgeving vindt een onophoudelijke
reconstructie van zelibeelden en wereldbeelden plaats. In en door de dialoog wordt
dit interprctatieproces tot een voorlopig einde gebracht maar staan de beeiden
principled open voor verandenng.

Geconfronteerd met de postmoderne idee van de 'esthetisering van ons bestaan' is
de vraag gesteld of er een 'niet-metafysische' interpretatie van het dialectische
proces van beeld- en begripsvorming kan worden gegeven. Afgezet tegen een
relativistische interpretatie van deze idee, bijvoorbeeld van 'een onzinnige
reproductie van denkbeelden' in Baudrillards concept van 'hyperrealiteit', is de
mogelijkheid onderzocht om haar als een 'authentieke' vorm van betekenisgeving
op te vatten. Hiertoe is 'de dialoog' als een een constructief groepsgesprek
getypeerd, aan de hand van een aantal metaforen: Nietzsche's 'a-rationele waar-
heidscriterium', de metafoor van de 'jamsessie' en van het 'collectieve schüren
bouwen'. Op basis van die dialogische 'grond' krijgen zelf-, organisatie-, maat-
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schappij- en wereldbeelden een op het creatieve medium toegesneden vorm van
ver(ant)woording. Er kan inderdaad geen absoluut ijkpunt ten aanzien van onze
werkelijkheidsconstructies worden gegeven buiten onze interpretatiekaders om.
Niettemin hoeft de conclusie uit een dergelijk relativisme geen 'nihilisme' te zijn.
De toetssteen voor 'authenticiteit' is de 'open en betrokken grondhouding'
waarmee men maatschappij-, organisatie- en zelfbeelden dialogisch (re)contrueert.
De conclusie waartoe de hermeneutische interpretatie heeft geleid is dat deze
kritisch-humanistische vorm van 'authentieke communicatie' de gezochte grond-
slag voor creatieve trajecten in therapie en organisatietrainingen vertegenwoordigt.

Met het oog op het veldonderzoek is het de vraag of de gevonden grondslag
met de praktijk van creatieve therapie en creatieve trainingen. Overeenkomstig het
hermeneutische uitgangspunt dat de 'toepassing' van kennis niet een toegevoegd
'extern' moment is ten opzichte van het 'eigenlijke' wetenschapelijke onderzoeks-
proces, maar er integraal deel vanuitmaakt, zullen de hier gewonnen filosofische
bevindingen in het volgende hoofdstuk in verbinding worden gebracht met een
beschrijving van

Werm« ru/// zyn //er voor een gota/en Jto/v
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Hoofdstuk 5:

5.7

In dit hoofdstuk Staat een veldstudie centraal over de toepassing van creatieve
trajecten in therapie, training, loopbaanbegeleiding en coaching. De doelstelling
van deze Studie is om de hermeneutische interpretatie van creatieve trajecten in
therapie en organisaties in dialoog te brengen met de /vaAr/yJfc van deze kundigheid.
Bij het veldonderzoek zijn twee groepen professionals betrokken geweest: creatief
therapeuten beeidend en 'creatieve orgarusatietrainers'. Het is vormgegeven als een
'action research'-project, gericht op de 'verbetering van de status quo' van hun
werksituatie door middel van uitwisseling van professionele ervaring en des-
kundigheid. Aan het uitwisselingsproject zijn twee kleinere projecten en litera-
tuurstudies vooraf gegaan.

In het eerste hoofdstuk is geschetst hoe de maatschappelijke context van beide
groepen professionals traditioneel een tegenstelling vertoont. Tegenover de com-
merciele sector van organisatietrainers, loopbaanbegeleiders en adviseurs is de
dienstverlening in de (geestelijke) gezondheidszorg van oudsher op 'non-profit'-
basis georganiseerd. In beide sectoren üjkt er momenteel een tegengestelde
ontwikkeling aan de gang te zijn. In de (geestelijke) gezondheidszorg worden de
praktische consequenties van het nieuwe 'markt-georienteerde denken' steeds meer
merkbaar in de vorm van reoganisaties en bezuinigingen. Onder invloed van de
verzakelijking van de zorg dreigt creatieve therapie haar 'oorspronkelijke'
humanistische orientatie en 'autonome' plaats te verliezen en als een 'vaktherapie'
te worden ingelijfd onder het regime van 'sterkere' disciplines, zoals de
Psychiatrie, de "psychologie en de psychotherapie. In de bedrijfscontext van
organisatietrainers, loopbaanbegeleiders en adviseurs is een tegengestelde
ontwikkeling te constateren. De oude mechanistische opüek op organisatie-
processen lijkt plaats te maken voor een humanistische geest. Creatieve,
psychologische en spirituele middelen komen uit 'de zachte sector' overwaaien en
vinden steeds meer toepassing bij de ondersteuning van organisatieprocessen.
Hoewel organisatietrainers hun 'creatieve workshops' en 'ludieke evenementen' in
de regel op projectbasis aanbieden en derhalve, in vergelijking met creatief
therapeuten, ten opzichte van de organisatie een autonomere positie innemen,
dienen de 'creatieve trajecten' uiteindelijk binnen de organisatiedoelstellingen en
bedrijfsbelangen te passen.
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Het uitwisselingsproject is mede vormgegeven tegen de achtergrond van deze
verschillen tussen en de veranderingen binnen beide contexten. In dat kader is de
method(olog)ische onderzoeksvraag naar de contextspecifieke toepassing van
creatieve middelen in relatie gebracht met de ideologie-kritische vraagstelling van
dit onderzoek: Hoe verhoudt de creatieve ondersteuning van communicatie- en
veranderingsprocessen zieh tot dominante ideeen over ontwikkelingsprocessen in
termen van rationalisering en humanisering? Een beperking van de gehanteerde
onderzoeksopzet is dat deze vragen aan de hand van de uitgesproken visie van de
bij het onderzoek betrokken professionals in de vorm van een 'hermeneutische
onderzoeksdialoog' is uitgewerkt. Op basis van de onderhavige resultaten zou een
vervolgonderzoek aan te bevelen zijn, dat de ervaring van dienten en van de
opdrachtgevende organisatie hierbij betrekt vanuit een interpretatief opgezet en/of
een empirisch effectonderzoek.

Een methodologische verantwoording van de veldstudie die voortbouwt op de in
het vorige hoofdstuk uitgewerkte hermeneutische 'derde weg voorbij rationalisme
en romantiek' is in de volgende paragraaf te vinden. In de derde paragraaf zijn de
verschillende stappen van het praktijkstudie beschreven. Vervolgens Staat in de
vierde paragraaf de 'context van uitwisseling van de onderzoeksdialoog' centraal,
zoals die door de gemaakte methodologische keuzes is gedefinieerd. Een beeld van
de dialectische aard en de methodologische opbouw van het onderzoeks/voc&s
wordt in de vijfde paragraaf geschetst. In de zesde paragraaf volgt een duiding van
de onderzoeksresultaten van het uitwisselingsproject. Wat de dialoog tussen
onderzoek(ster) en praktijk voor de betrokken partijen heeft opgeleverd komt in de
zevende paragraaf aan bod. Ten slotte volgen samenvatting en conclusie in de
laatste paragraaf.

5.2 £e« Aermewew/wcAe we//;oöfc>/og7e vaw de /w/

Deze paragraaf schetst het methodologische kader dat aan de opzet en de verant-
woording van het veldonderzoek ten grondslag ligt. In het vierde hoofdstuk is met
betrekking tot een hermeneutische onderzoeksbenadering gewezen op het belang
van reflectie op de ryperende aard van het interpretatieproces dat in de metafo-
rische kennisvorm vervat zit.' Hiertoe diende de volgende vraag als leidraad:

aar</ va« mter/vefatfe w ;n oe u/Yvoer/ng van nef p
/>es/oten d/e zoa/s aV cnoreogrq/?e van een (forts ex/?//c/e/ ge/naaArf ro« As/nnen

De metafoor van ae aVwu typeert de intuitief-metaforische vorm van praktijkkennis
die aan creatieve trajecten ten grondslag ligt. Ze drukt in dit verband uit dat
impliciet in het creatief therapeutische handelen een interpretatie besloten ligt,

1. Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.4
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vergelijkbaar met een in de dans verscholen 'choreografie'. De impliciete inter-
pretatie in handelingsintuities kan, zoals deze dansmetafoor aangeeft, worden ver-
(ant)woord vanuit de dialogische middenpositie. //e/ spe/ is een vergelijkbare
metafoor om de aard van dit inter-pretatieproces te belichten. De speelse houding
van spelers tot elkaar en tot het spel is exemplarisch voor de dialogische
grondhouding 'hissen' een houding van beheersing en reflectie enerzijds en
anderzijds een attitude van overgave en empathie. In het bijzonder is de
middenpositie met betrekking tot de dialoog uitgewerkt als een open en betrokken
gesprekshouding. Op basis hiervan blijft de dialoog open door de principiele
mogelijkheid tot herinterpretatie en begrensd, door de bereidheid de eenmaal
gekozen interpretatie in een gesprek uit te dragen en te verantwoorden. In dit
verband constitueert een reflectief-communicatief moment een buffer tegen
strategisch opportunisme en een drempel tegen romantisering van het onderzochte.

De reconstructie en interpretatie van het onderzoeksproces vindt plaats tegen de
geschetste hermeneutische achtergrond. De dialogische benadering van het uit-
wisselingsproject zal nu in de vorm van onderzoeksspelregels worden beschreven.
Analoog aan een choreografie die de bewegingspatronen van een dans expliciet
maakt. Zoals in een choreografie 'de vierde dünensie' van tijd, intensiteit en
dynamiek verloren gaat, ontbeert deze reconstructie van het veldonderzoek de
dionysische aspecten van het onderzoeksproces en van het onderzochte.
Hermeneutische kenniscriteria verschillen van een gebruikelijke persoons-
onafhankelijke wetenschappelijke methodologie, in die zin dat een dialogisch
onderzoeksproces op fundamentele wijze van de uitvoerende en deelnemende
personen afhankelijk blijft. De spelmetafoor geeft aan dat de 'speelse onderzoeks-
houding' zieh ten opzichte van een wetenschappelijke houding wel engageert met
het onderwerp van onderzoek. Het romantische extreem van empathische
identificatie met het onderzochte wordt anderzijds eveneens door de speelse
grondhouding in balans gebracht door het relativerende en de geldingsdrang van
het spel als (ont)spannende activiteit.

Met betrekking tot de interpretatie van het onderzoeksmateriaal betekent het
voorgaande dat er geen generalisaties naar algemeen geldende uitspraken over
'creativiteit', 'therapie' en 'training' gemaakt zijn. Het onderzochte ligt niet als een
'gegeven reahteit', onafhankelijk van de 'ingrijpende' onderzoekshandeling vast,
om door middel van 'neutrale' onderzoeksprocedures 'ontdekt' te worden. Het
onderzoeksproces laat 'het zijn' niet onberoerd, maar plaatst de onderzochte
verschijnselen in een andere context, waardoor ze een nieuwe betekenis verkrijgea
De betekenis van het onderzochte is de interpretatie die uit het onderzoeksproces
tevoorschijnkomt. Dit houdt onder meer in dat er steeds tussenrapportages over het
uitwisselingsproject zijn gemaakt, waarop feedback gevraagd is, teneinde de
respondenten ook bij de interpretatie van de onderzoeksgegevens te betrekken.
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Uiteindelijk is in de vorm van twee in vaktijdschriften gepubliceerde artikelen* een
voorlopige terugkoppeling naar achterliggende thema's met betrekking tot de
onderzoeksvraagstelling gemaakt. De daarin beschreven resultaten worden in dit
hoofdstuk tegen de achtergrond van de literatuuranalyse uit de voorgaande hoofd-
stukken geplaatst.

Aan het interpretatieproces is weliswaar geen universele waarheidsaanspraak
verbonden maar wel worden er andere criteria^ gesteld met betrekking tot ver-
staanbaarheid, geloofwaardigheid en zeggingskracht van het onderzoeksverslag.
Uiteindelijk blijkt de waarde van het onderzoek dialogisch uit de praktijk door
herkenning, vergroting van het (zelf)inzicht in en aanknopingspunten voor
(verandering van) het professionele handelen van betrokkenen, belanghebbenden
en geinteresseerden. Voor de explicitering van de gevolgde onderzoeksroute is er
gebruik gemaakt van geldigheidsprocedures zoals die voor de zogenaamde
'responsieve' en 'onderhandelende' onderzoeksmethode" zijn uitgewerkt: de mem-
ier c/iecfc, /r/a/igu/a/;e, /owgcfar/ge fte/ro/btenAe/of, vo//7arde«de o6serva//e,
re/erenrte/e arfe^waar/je/«/, />eer-de6r/e/5/jg, het bijhouden van een re/fex/e/
/ogioe^t, het /jer/weneMh\yc/j-£fta/cc//\yc/jc oneferzoefcsproce.s', </e eva/warte van de
onderzoeksprocedures door middel van een aM</7f-rapport. Voor een heldere
beschrijving en boeiende toepassing van deze procedurele criteria zij naar Abma*
verwezen. In deze paragraaf is globaal aangegeven hoe ze in de dialogische context
van het onderhavige onderzoek passen. In de volgende beschrijving van het onder-
zoekstraject zal er soms meer toegespitst naar worden gerefereerd. Het bijhouden
van een 'reflexief logboek' met onderzoeksaantekeningen en tussenverslagen, een
proces van 'peer-debriefing', in de vorm van begeleidingsgesprekken met mijn
(co-)promotores, alsmede een evaluatieve fase van terugrapportage aan en feed-
back van de respondenten bij wijze van 'member check' vormen belangrijke
methodologische steunpunten. De dialogische wijze waarop het veldonderzoek
gefaseerd over een lange periode is vormgegeven heeft de basis gelegd voor een
'langdurige betrokkenheid' van de onderzoekster bij het onderzochte. In veel
'constructivistische' literatuur over kwalitatieve onderzoeksmethoden krijgt het
begrip triangulatie een centrale plaats. Dit principe grondvest een procedureel
criterium voor de geldigheid van kwalitatief onderzoek: namelijk het

2. Muijen: Creatief buitenskamers! De appelwaarde van de verzakelijkte zorg AW7" (1999) nr. 4 en:
Managing Creativity?! De 'hype van creativiteit' in filosofisch perspectief Fi/ojo/ie m Berfry/? ter perse.
3. Vergelijk van Eeden, die in haar proefschrift Waarnemen a/j fteifunngioprfracA». Governance,
Aermeneuftefc en ner vraagjfufc van /evenjfceeVntftgenrf nande/en. een 'model voor beeldvorming van
maatschappelijk-politieke problemen' ontwikkelt en test; in welk verband de auteur de volgende
methodologische criteria benoemt die kenmerkend zouden zijn voor het hermeneutische verstaan: de
vorming van een 'kennishorizon', de dialoog, een proces van betekenisvemieuwing, de hermeneutische
cirkel en historiciteit. Erasmus Universiteit Rotterdam, 2000.
4. Deze paragraaf bouwt voort op hoofdstuk 3 paragraaf 5.2. waarin op het belang van een 'communi-
catieve rationaliteit' voor organisatieonderzoek wordl ingegaan. In dat kader (in noot 89) wordt behalve
naar Guba & Lincoln ook naar Abma verwezen, die deze onderzoeksmethode in verband met
'beleidsevaluaties' heeft uitgewerkt.
3. Abma: Äesponj/e/eva/ueren 94-97.
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gebruik maken van mem/ere perspectieven, onderzoekers, kennisbronnen, metho-
den en technieken, en theorieen . Dit kwalitatieve onderzoeksphncipe dat een
altematief geeft voor het nastreven van 'algemeengeldigheid' is in dit onderzoek
vormgegeven als het zo getrouw mogelijk in beeld brengen van een persoonlijke
werksituatie. Op basis van een 'democratisch principe' om de stemmen van be-
trokkenen te hören, is zoveel mogelijk aan 'de pluriforme werkelijkheid' recht
gedaan. Het oogmerk van 'gezamelijk gewin' van het uitwisselingsproject komt
overeen met de em/jower/nenf-doelstelling van de responsieve onderzoeksmethode.

Het voorgaande impliceert dat de onderzochte situatiemet haar pluriformiteit zo
rijk mogelijk in beeld is gebracht. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de keuze
voor beeidend therapeuten die werkzaam zijn in uiteenlopende werkvelden en door
de varieteit van de door organisatietrainers en adviseurs gebruikte creatieve
middclen te laten weerspiegelen in de uitgekozen groep respondenten. De
onderzoeksvragen waren gecentreerd rond de professionele visie op het vak en de
maatschappelijke en organisationele context waarin beide beroepsgroepen
opereren. De vragen waren open geformuleerd en nodigden uit tot een persoonlijk
antwoord in verbale en/of beeidende vorm met het oog op de unieke situatie van de
betreffende respondent. Toegepast werden onderzoeksmethoden zoals partici-
perende observatie, individuele diepte- en groepsinterviews en het gebruik van
beeidende hulpmiddelen bij de interviews en groepsbijeenkomsten. Het hieruit
voortgekomen ondcrzocksmatenaal is verzameld door middel van onderzoeks-
aantekeningen, geluidscassettes en in beeld gebrachte antwoorden; vastgelegd in
tussenvcrslagen van de (indiviuele en groeps)interviews, in de vorm van
schhAelijke en mondelinge reacties van respondenten op de terugrapportage en
samenvattende artikelen. Aldus was de onderzoeksopzet erop gericht om de
respondenten in Staat te stellen hun 'ervahngswerkelijkheid' in woord en beeld
present te stellen'

5. i /tecows/n/c/ze vaw

In overeenstemming met de hermeneutische onderzoeksbenadering is de opzet van
het uitwisselingsproject in wisselwerking met literatuuronderzoek en met een
tweetal kleinschaliger praktijkstudies tot stand gekomen.

De eerste onderzoeksstap besloeg de periode 1993 - 1996 en behelsde een voorbe-

6. Valerie Janesick (zie hoofdstuk 4 paragraaf 4.2 noot 37) aan wie ik de dansmetafoor voor
onderzoek heb ontleend, voegt mJeraVjcip/mar/feif als een vijfde vorm van triangulatie toe aan de
gebruikelijke die in de litcratuur worden genoemd: data, onderzoeker, theorie en methode.
7. Zie voor het gebruik van beeidende hulpmiddelen in interviews en organisatieonderzoek: Abma:
Stakeholder conflict: a case study Pergamon. £va/u<M'on am/ Program P/amung Nr. 23 (2000), 203 en
Chia: A/elap/ior^ an</ /nefapfconzafto/j m orgamzal;ona/ afla/y.si.r f/rin&ing 6eyom/ l/?e (/imifcafc/e. In:
Grant & Oswick (ed): A^eWptora/K/Organ;zarto/i 127-146.
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reidende literatuur- en praktijkstudie voor een 'experimentele opzet' van beeidende
creatieve therapie in een specifieke sector van de gezondheidszorg, namelijk een
verpleeghuis, waarin zij (nog) niet tot het gebruikelijke aanbod van zorg behoort.*
Uit het praktijk-onderzoek kwam het belang naar voren van het creeren van een
'sociaal en politiek' draagvlak binnen de insteliing om belanghebbenden, in het
bijzonder het management, te kunnen overtuigen van de waarde van creatieve
therapie voor de clientenpopulatie van dementerende ouderen.' Uit deze eerste stap
in het onderzoekstraject is gebleken dat 'p.r. '-kwaliteiten van een creatief therapeut
en het kunnen uitdragen van een professionele visie op het vak minstens zo
belangrijk zijn voor de implementatie van deze discipline in een nieuw werkveld
als vakuihoudelijke capaciteiten. In de gevoerde onderhandelingen over de te
creeren formatieplaats creatieve therapie overheerste de invloed van organi-
satorische, financiele en beleidsvoorwaarden. Dit kwam tot uitdrukking in de door
het management gestelde prioriteit van het kunnen aantonen van 'meetbaar nut'
van creatieve therapie voor deze clientengroep. In die context waren er uiteindelijk
onvoldoende gekvvantificeerde argumenten die het management konden overtuigen
dat er aan creatieve therapie ten opzichte van de bestaande 'activiteitenbegeleiding'
een 'meerwaarde' is verbunden, welke de extra investering rechtvaardigt. Op basis
van deze Studie zijn een aantal relevante thema's met betrekking tot de organisa-
torische inkadering en de profilering van creatieve therapie geformuleerd. Deze
zijn aangescherpt door middel van vier interviews met beeidend therapeuten. Aan
de hand van literatuurstudie is het concept van de metafoor geintroduceerd als
kader'° om beeidend therapeutische processen te kunnen interpreteren met betrek-
king tot haar 'meerwaarde', zonder van een bepaald therapeutisch referentiekader
uit te hoeven gaan.

Een tweede stap in het onderzoeksproces besloeg de periode 1995 - 1999 en was
gericht op het gebruik van creatieve middelen voor communicatie- en verande-
ringsprocessen in het kader van managementdoelstellingen. Er is in concept een
vraagstelling geformuleerd ten aanzien van de toenemende populariteit van de
metafoor als onderzoeks- en interventiemiddel met het oog op bijvoorbeeld organi-
satiediagnose, organisatieontwikkeling en de typering van managementstijlen.
Hiertoe is, naast het baanbrekende werk van Morgan, de populaire, vooral uit de
V.S. afkomstige managementliteratuur uit de periode 1985-1995 bestudeerd, waar-

8. Resultaten zijn vastgelegd in een 'Onderzoeksverslag' en gevalideerd door de 'post-HBO-praktijk-
opleiding' Creatieve Therapie (Dinklage/Meyer) in Amersfoort. Deze Studie was erop gericht de
mogelijkheidsvoorwaarden voor de opzet van creatieve therapie te onderzoeken wat betreft de
specifieke problematiek van de betreffende cligntenpopulatie, dementerende ouderen, binnen het
vigerende behandelbeleid van een dagbehandeling, gegeven de organisatorische randvoorwaarden van
een verpleegtehuis.
9. In dit verband is Abma's beschrijving van de 'onderhandelende' onderzoeksmethode (in: Äejponjie/
eva/uemi 217 e.V.) verhelderend, die veeleer gericht is op 'voortgaande interacties' en op de waarde
van verschallende interpretaties van betrokkenen en belanghebbenden dan op het creeren van consensus,
wat Guba & Lincoln centraal stellea
10. Muijen: Metaforen, creativiteit en therapie in filosofisch perspectief A/anagemenr report jer/ei No
5 (13), Erasmus Universiteit Rotterdam, 1997. Muijen: Metaforiek en metaforen 7y<ftcAr(/i voor
Creaneve 77ierap;e (1997) 2, 10-18.
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in de metafoor naast andere innovatieve middelen en creativiteitsbevorderende
technieken wordt gepropageerd." De onderzoeksvraagstelling is bijgesteld aan de
hand van twee interviews met 'creatieve organisatietrainers' en op basis van een
experimentele opzet voor een ondenvijsmodule 'metaforische onderzoeksme-
thode' binnen het bestaande methodologiecurriculum van bedrijfskundestuden-
ten.'* Deze Studie leverde een tweeslachtig beeld op wat betreft de vooronder-
stelde 'meerwaarde' van de metafoor als onderzoeks- en communicatiemiddel: van
een 'positief en klinisch' geloof in haar kracht in de praktische context van het
organisatie- en advieswerk versus een 'sceptische en cynische' reactie in de aca-
demische context van theoretisering vanuit een overwegend positivistische
benadering van organisatievraagstukken.

Op basis van de evaluatie van de hieruit voortgekomen aantekeningen en onder-
zoeksverslagen en aan de hand van feedback van begeleiders en betrokkenen bij
het onderzoek is de definitieve opzet van het uitwisselingsproject tot stand
gekomen. Deze derde stap van de veldstudie besloeg de periode 1998 - 1999 en
bestond uit voorbereiding, uitvoering en evaluatie van dit project. Het praktijk-
onderzoek was opgebouwd uit vier fasen, gericht op uitwisseling van ervaring en
deskundigheid tussen de twee deelnemende beroepsgroepen. De creatief thera-
peuten waren afkomstig uit diverse werkvelden van de (geestelijke) gezondheids-
zorg. De organisatietrainers, adviseurs en loopbaanbegeleiders werkten met uit-
eenlopende creatieve middelen voor diverse organisaties en bedrijven. Het
gefaseerde uitwisselingsproject had behalve verheldering van de onderzoeksvraag
door middel van 'kennisgeneratie' de doelstelling van 'gezamelijk gewin' voor
beide groepen professionals. Dat wil zeggen dat de deelnemers als 'participanten'
en niet slechts als 'informanten' bij het project waren betrokken.' Tegen deze
achtergrond was het uitwisselingsproject gericht op verheldering en herschikking
van de oorspronkelijke tegenstelling tussen en de recente 'tegenbeweging' binnen
de maatschappelijke sectoren van beide groepen professionals.

De eerste fase van het uitwisselingsproject bestond uit een serie interviews met 18
respondenten uit iedere groep. In tegenstelling tot de groep creatief therapeuten
bleek de groep 'creatieve organisatietrainers' minder goed in disciplines' in te
delen. Deze groep respondenten werkte met uiteenlopende creatieve middelen,
zoals muziek, drama, beeiden, multimedia, jongleerballen en gespreksvoering. De
geinterviewde beeidend therapeuten en 'creatieve trainers' werden vervolgens
uitgenodigd voor een tweede fase om tijdens een bijeenkomst met vakgenoten als
een 'klankboord-groep' de thema's en 'voorlopige resultaten' uit de interviews te

11. Muijen: Pif and p/i/ä/fo o/A/efapnorj m O^an/zaton fWieor>>; in: Combes, Grant, Keenoy,
Oswick (ed.): proceerf/rigj o/fne con/erence Organ/za/iomi/ £>iscourj.Pretex/.j, 5u6fex>; and Co/ifexM
29-31 July 1998, King's College, University of London. En: Sportmetaforen: De retoriek van competitie
of de imperatief van 'fair play' Fi/ojo/ie m Bec/r(// (10) 36, 20-37.
12. In de periode 1996-1998 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
13. Zie Abma: Responding to ambiguity, responding to change the value of a responsive approach to
evaluation Pergarnon. £Va/uafton and Program P/a/imn. (2000) 23, 463.
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evalueren en te verdiepen. Deze thema's hadden betrekking op de visie en de maat-
schappelijke context van de professionals ten aanzien van het gebruik van creatieve
middelen in het kader van therapie, training en loopbaanbegeleiding. In een derde
fase waren de aldus verrijkte en gevalideerde onderzoeksgegevens tot uitgangspunt
genomen voor een heterogene groepsbijeenkomst, gericht op interdisciplinaire
uitwisseling. De onderzoeksbevindingen zijn ten slotte in een vierde fase naar de
respondenten teruggekoppeld in de vorm van een toegestuurd onderzoeksverslag
waarop een telefonische evaluatie is gehouden.

De eerste fase bestond uit een serie individuele, semi-gestructureerde diepte-
interviews van ongeveer l'/i uur. De interviews zijn opgenomen en vonden zo
mogelijk plaats op de werkpiek van therapeut of trainer en anders thuis of op de
universiteit. Er waren een aantal gespreksthema's benoemd, gericht op de ge-
hanteerde methodiek, knelpunten in het werk en op de 'meerwaarde' van het
gebruik van creatieve middelen voor communicatie- en veranderingsprocessen. De
interviews waren op basis van voornoemde gespreksthema's 'semi-gestructureerd'
met de mogelijkheid om op bepaalde punten door te vragen. Gerelateerd aan de
verschillende context waarin beide groepen professionals opereren, kreeg de
vraagstelling een ander accent. Met de beeidend therapeuten werd vooral
gesproken over de thema's 'professionalisering' en 'rationalisering van de zorg',
over organisatorische Problemen binnen de instelling, over de profilering en de
'meerwaarde' van creatieve therapie ten opzichte van andere disciplines. De aan
trainers, consulenten en adviseurs gestelde vragen hadden vooral betrekking op de
'meerwaarde' van de nieuwe creatieve werkvorm in de context van organisatie-
trainingen, bedrijfsadvisering en loopbaanbegeleiding, op haar specifieke wijze van
toepassing in deze context en haar maatschappelijke betekenis, alsmede op een
aantal populaire managementconcepten en metaforen, zoals de 'lerende orgaru-
satie', 'de zieke organisatie' en 'organiseren als sport of spei'.

Een bijzonderheid in de wijze van interviewen was de mogelijkheid om ook een
beeidend antwoord te geven op sommige vragen. De achterliggende idee hierbij
was om de veronderstelde 'meerwaarde' van dit middel in het dialogische onder-
zoeksproces zo mogelijk ook zelf te gebruiken. Bijvoorbeeld bij thema's die nog
onvoldoende bereflecteerd en geverbaliseerd zijn, zoals de omstreden 'meer-
waarde' van het creatieve middel zelf. Of met betrekking tot gevoelige onder-
werpen zoals de ervaren samenwerking met collega's en leidinggevenden. Voor
deze laatste vraag werd een 'beeidende code' voorgesteld om met behulp van
kleuren en vormen de werkbeleving te symboliseren. Ook ten aanzien van de vraag
naar de 'organisatorische posititionering' en de 'meerwaarde' van creatieve thera-
pie werd de mogelijkheid geopperd om een beeidend antwoord te geven of een
metafoor te bedenken. Voor de beeidende en metaforische antwoorden was
materiaal (wascokrijt en bianco papier) ter beschikking gesteld. Methodologisch
cruciaal hierbij is hoe de beeiden en metaforen geinterpreteerd worden. Vanuit
mijn hermeneutische onderzoeksbenadering ben ik niet a priori uitgegaan van een
fiindamenteel verschil voor de interpretatie van verbale ten opzichte van beeidende
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antwoorden. Waar antwoorden in taal ogenschijnlijk onproblematisch längs geijkte
methodologische procedures tot 'onderzoeksmateriaaT verwerkt kunnen worden,
daar wijzen metaforen en beeiden ons direct op het proces van interpretatie in een
dialogische context. Deze onderzoekscontext vormt aldus de voorwaarde voor de
interpretatie van (beeidende) antwoorden, zodat dat de onderzoekster de duiding
als 'betekenis' van het beeld resp. van de metafoor aan de respondenten ter toetsing
voorlegt. Tijdens de interviews zijn de gecreeerde beeiden en metaforen in dialoog
met de respondenten op deze wijze geinterpreteerd.

In de interviews met beeidend therapeuten werd vooral de vraagstelling naar de
organisatorische inkadering van creatieve therapie in de betreffende instelling
geaccentueerd. De respondenten waren werkzaam in uiteenlopende werkvelden
van de (geestelijke) gezondheidszorg, zoals een Riagg, een instituut voor verstan-
delijk gehandicapten, een L.O.M-school, een eigen praktijk, een opleidingsinsti-
ruut, een P.A.A.Z., een psychiatrische kliniek, een psychiatrische dagbehandeling,
een verpleegtehuis, een T.B.S.-kliniek, een psychiatrisch centrum gespecialiseerd
in (oorlogs- en vluchteüngen-) getraumatiseerden. Dit betekent dat zij met zeer
verschallende clientengroepen werkten, onder diverse behandelvoorwaarden, in een
specifieke organisatorische setting en met uiteenlopende psychische problematiek:
van kinderen met ontwikkelingsstoornissen tot dementerende ouderen; van ge-
dwongen behandeling van psychiatrisch gediagnostiseerde delinquenten totzelf-
verkozen en zelfgefinancierde behandeling van psychische klachten via een
particuliere praktijk. Problematische aspecten met betrekking tot de organisato-
rische randvoorwaarden en de multi-disciplinaire samenwerking kwamen aan de
orde. Daamaast werd gevraagd naar ideeen over een mogelijke verbetering van de
organisatorische inkadering. Beide aspecten keerden temg in de uitnodiging om
een veranderingsmetafoor te ontwerpen met het oog op 'de profilering van
creatieve therapie' binnen de instelling. Als voorbereiding voor het ontwerpen van
deze metafoor werd gesproken over 'organisatorische knelpunten', zoals taak-
afbakening, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, inschaling en functie-
omschrijving, samenwerking met en waardering van collega's, werkdruk. Ten
slotte werd de respondenten gevraagd de 'meerwaarde' van het vak te verwoorden
en/of te verbeelden, zoals zij dat in contacten met dienten en collega's (zouden)
doen. Voor deze vraag was de mogelijkheid open gelaten om zelf een metafoor te
ontwerpen en/of een interpretatie te geven aan drie voorgestelde metaforen: spel,
speien; gereedschap; voedsel, voeding. Bij de bespreking van de onderzoeksge-
gevens in de zesde paragraaf zal worden ingegaan op de keuze voor juist deze drie
metaforen.

In de interviews met organisatietrainers stond de vraagstelling centraal hoe zij him
'creatieve methodiek' op eigen wijze hebben ontwikkeld, aangezien hiervoor geen
gerichte opleiding bestaat. In dat verband kwam de vraag aan de orde naar him
visie op de creatieve methodiek in relatie tot organisatievraagstukken. Hoe zien
organisatietrainers de specifieke kracht en waarde van de creatieve werkvorm door
middel van trommelen, zingen, tekenen, schilderen, boetseren, imaginatie,
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lichaamswerk, drama en theatertechnieken, enz. in relatie tot de professionele
vorming van werknemers, tot managementdoelstellingen en tot organisatie-
ontwikkeling? Kleven er bezwaren of zwakke kanten aan deze methode? Hoe
positioneren zij de creatieve training ten opzichte van bedrijfsbelangen? Dragen zij
een visie uit met betrekking tot een wenselijke verandering in organisaties?
Daamaast is hun mening gevraagd over de huidige populariteit van metaforen en
creativiteit en hun commentaar op enkele populaire metaforen en management-
concepten, zoals 'de lerende organisatie', 'de zieke organisatie', 'sportmetaforen',
en 'employability'. Net zoals bij de interviews met beeidend therapeuten kon er
zonodig op punten worden doorgevraagd en werden de respondenten ten aanzien
van de vraag over populaire organisatiemetaforen uitgenodigd het antwoord
metaforisch in beeld te brengen. .

De beschrijving van het veldonderzoek is toegespitst tot deze derde stap van de
veldstudie, namelijk het uitwisselingsproject, waarvan de verslaglegging in de
volgende paragrafen is te vinden. Na een (methodologische) schets van de context
van het uitwisselingsproject, Staat in de vijfde paragraaf een procesbeschrijving
van de onderzoeksdialoog, ook met betrekking tot de twee voorafgaande studies.
Hierbij wordt vooral ingegaan op de houding en de rol van de onderzoekster in het
dialectische spanningsveld van 'afstand en betrokkenheid' tot het onderzochte.
Daarna wordt er een 'model voor metaforische communicatie en interactie'
gepresenteerd dat als resultaat uit de twee aan het uitwisselingsproject voor-
afgaande onderzoeksstappen is voortgekomen. In de tweede fase van het uit-
wisselingsproject is dit model ter discussie gesteld. De aanpassing van het 'model'
aan de feedback van respondenten is illustratief voor de dialogische wijze waarop
de onderzoekster haar interpretatiekader heeft gevormd. In de zesde paragraaf
volgt een interpretatie van de resultaten van het uitwisselingsproject.

5.4 De cowtex/ van Ae/ i//rtw

De 'context van uitwisseling' waarin het onderzoek als een dialoog tussen drie
gesprekspartners, de beeidend therapeuten, de creatieve trainers en de onderzoek-
ster, plaatsvond wordt in onderstaande vierde paragraaf geschetst. Tegen de
achtergrond van de gaande zijnde maatschappelijke en organisatorische ontwik-
kelingen met betrekking tot de beroepsuitoefening van beide groepen respondenten
wordt eerst de doelstelling van gezamelijk gewin geformuleerd. Daarna volgt een
beschrijving van de door de onderzoekster gemaakte methodologische keuzes die
aan de vormgeving van het 'uitwisselingsproject' ten grondslag liggen.

van )te««;\y e« ervan/7g voor gezd7ne/(/& gew/M

Eerder is beschreven hoe de maatschappelijke ontwikkelingen in beide werkvelden
van de twee beroepsgroepen een dialectische tegengestelling vertoont: tegenover
de tendens tot 'verzakelijking van de (geestelijke) gezondheidszorg' lijkt er in de
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harde sector een 'humanisering van werkprocessen' gaande. Nu zal er eengecom-
primeerde samenvatting van deze ontwikkeling worden gegeven, waaruit een
drietal onderzoeksvragen worden gedestilleerd.

De oorspronkelijke humanistische waarden en romantische idealen van creatieve
therapie lijken hun legitimeringskracht te hebben verloren. Op basis van een
efficiente bedrijfsvoering en een 'no-nonsense'-ideologic dienen creatief thera-
peuten hun praktijk opnieuw te rechtvaardigen. In tegenstelling hiermee worden er
in het bedrijfsleven juist extra middelen gereserveerd om een 'humanistische
vrijplaats' in te ruimen binnen het op nut en winst(maximalisatie) gerichte
organisatiekader. Ook zonder dat de functionaliteit van creatieve middelen in
coaching, advisering en organisatietrainingen (wetenschappelijk) is bewezen inves-
teren organisaties en bedrijfVen in de menselijke factor en in kunst. Terwijl in de
'harde sector' van de productie van goederen en diensten de zorg om de produ-
cerende mens steeds meer centraal komt te staan, wordt in de 'softe sector' de zorg
en het welzijn van de zieke mens zoveel mogelijk gerarto«a/;jeer«/ door een
zakelijke aanpak, meetbaar nut en winstgevendheid van de dienstverlening voorop
te stellen. Tegen de achtergrond van deze opmerkelijke inherente dialectiek in
beide werkvelden tussen de ideologische worteis en de opgeroepen 'tegen-
beweging' heeft de 'win-win-doelstelling' in de vorm van uitwisseling van
ervaring en deskundigheid gestalte gekregen. Deze is geconcretiseerd als mogelijk-
heid dat creatief therapeuten van creatieve organisatietrainers zouden kunnen leren
om 'commercieler' met 'de creatieve dienstverlening' om te gaan, zonder de
humanistische basis te verliezen. Andersom zouden 'humanistische waarden' door
creatief therapeuten als tegenwicht kunnen worden ingebracht tegen de
instrumentele optiek en het opportunisme in de context van organisatietraining,
advisering en managementdoelstellingen De veronderstelde 'leermomenten' heb-
ben aan de vormgeving van het uitwisselingsproject bijgedragen aan de hand van
drie onderzoeksvragen:

//be Arwnne« creaf/e/ /Aeropew/ew Awn aVews/ 6/nnew ae verza£e/(/A:/e
Ae/aszorg, verge/yAAaar /ne/ ae /war& voor creaf/eve organisa/ie/nu/ij/ige/i, o/?
co/n/nerc/e7ere vw/ze orga«/.safon.ycA /nifcaa'erew, zowaer tfa/ ae 'ooripronfee-

' Ai//Man/5ft\ycAe waarrfen ver/ore« gaa/j?

A:aw rfe crea/;eve wer&vor/w /n rfe cow/ex/ van /nartage/ne/j/a"oe/ste///>jgew op
worsen gescAoe/<i, verge///Vy>aar me/ rfe onfH'/Äte//>ig va«

o/> orga«/-

//oe foi/i aan a"e '/iuman/s//5cAe co/nmM/i/ca/;eru/>n/e' a*/e de crearteve
vor/w m Ae/'a*e con/ex/en ver/egewwooraVg/ een /a'eo/og;e-ÄT/7/5c/i
worsen toegevoega"zortaer i/a/ z// geAo/on/a/weera' wora"/ aoor </e /
re^/e e« ne/ j/ra/eg/jcAe Aanae/en?
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De vormgeving, beschrijving en evaluatie van het interdisciplinaire uitwisselings-
project is op basis van deze dhevoudige onderzoeksvraagstelling tot stand ge-
komen • . . . . • • * . > .

Er is op tweevoudige wijze contact gelegd met de deelnemers aan het uitwisse-
lingsproject. Er is een uitnodigingsbrief voor deelname opgesteld, waarin achter-
grond en doelstelling van het onderzoek zijn uitgelegd en de keuze is opengelaten
om alleen aan de eerste fase van het interview of ook aan een of twee volgende
fases mee te doen. De deelnemers zijn niet op grond van een a-selecte steekproef
uitgekozen maar 'voortrollend' door gebruik te maken van het professionele
netwerk van de eerste 'per toeval' aangezochte personen. Dit resulteerde in twee
groepen aan het project deelnemende professionals, met in iedere groep 18
respondenten, waarbij zoveel mogelijk getracht is om aan de pluriformiteit van de
werkvelden recht te doen. Voor of na het sturen van de uitnodigingsbrief is
telefonisch de motivatie voor eventuele deelname nagevraagd en is een mondelinge
toelichting en uitleg over het onderzoek aan de schriftelijke uitnodiging
toegevoegd. Op deze wijze waren de benaderde personen in het algemeen vol-
doende geinformeerd om een gemotiveerde keuze te maken voor of tegen
deelname aan het project. Hieruit bleken grote individuele verschillen wat betreft
de persoonlijke inschatting over de zinvolheid van het onderzoek. Ook kwam een
interessant groepsverschil naar voren. Wat betreft de groep creatieve trainers leek
de keuze vooral te worden bepaald door de factor 'tijdsdruk en werkagenda',
terwijl voor de groep beeidend therapeuten veeleer de 'adequaatheid van het
gekozen filosofische perspectief en een 'mogelijke politieke gevoeligheid' bij de
eigen instelling als keuzebepalende factoren werkten. Met dit verschil spoort een
analoog verschil in reactie ten aanzien van verslaglegging en publicatie van de
onderzoeksresultaten. Waar creatieve trainers onderzoek over nun professionele
praktijk in het algemeen als een vorm van p.r. zagen, van netwerken en het creören
van een situatie van gezamelijk gewin, daar benadrukten creatief therapeuten
veeleer belang te hechten aan het 'onzichtbaar maken' en het buiten een
herkenbare context plaatsen van nun deelname aan het onderzoek. Deze
verschillende verhouding van beide groepen professionals tot het onderzoek
herstelde de balans tussen het verschil in affiniteit met beide professies van de
onderzoekster. Door mijn bekendheid met de wereld van creatieve therapie
herkende ik een dergelijke kritische houding ten aanzien van theorievorming en
filosofische reflectie. De veelal coöperatieve houding en getoonde interesse voor
het onderzoek van een aantal creatieve trainers hielp mij om mijn onbekendheid en
scepsis ten aanzien van het organisatie-advieswerk te compenseren.

Creatieve therapie in Nederland is inmiddels sterk geinstitutionaliseerd van een
aanvankelijk in de praktijk gegroeide kundigheid tot een erkend HBO-opleidings-
verband met vijf subdisciplines en een organisationele koppeling met een aantal
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werkvelden in de (geestelijke) gezondheidszorg, het bijzondere onderwijs en de
zwakzinnigenzorg. Binnen de HBO-opleidingen vormen 'beeidend', 'muziek',
'dama', 'dans' (en 'tuin')''' de vijf specialisatierichtingen. Bewust is er gekozen
voor de inperking van de te interviewen groep creatief therapeuten tot de
specialisatie ieeWentfe creatieve therapie. Deze keuze hangt enerzijds samen met
een inhoudelijke motivatie vanuit de onderzoeksvraagstelling: om de wissel-
werking tussen verbeelding en verwoording en de inherente samenhang tussen
beeld- en begripsvorming tot uitgangspunt te nemen. Anderzijds is de keuze
gemotiveerd door mijn persoonlijke affiniteit met deze nchting. Om zoveel
mogelijk aan de pluriformiteit van deze beroepsgroep recht te doen zijn er
beeidend therapeuten uit verschallende werkvelden voor de interviews aangezocht.

Met betrekking tot de groep 'creatieve organisatietrainers' gold een andere uit-
gangssituatie. Er is (nog) niet of nauwelijks sprake van disciplinenng en profes-
sionahsering tot een beroepsgroep. Derhalve is de ontwikkeling van het creatieve
begeleidings- en trainingswerk direct gekoppeld aan de professsionele 'voor-
geschiedenis' van de individuele organisatietrainer, adviseur of loopbaanbege-
leider. Deze bleek zeer verschillend te zijn. Een aantal van de ondervraagde
trainers heeft zieh vanuit een therapeutische achtergrond (resp. begeleidings- of
agogisch werk) bij- of omgeschoold, anderen hebben vanuit een kunstzinnige
vorming de overstap naar de trainersmarkt genomen, weer anderen hebben nun
reguliere organisatie-adviespraktijk door rruddel van 'creatieve bijscholing' in deze
specialistische nchting verder ontwikkeld. Navenant geeft de beroepsgroep wat
betreft de joo/7e/7 gebruikte creatieve middelen en oi? nv/ze waarop ze worden
ingezet een uitgesproken divers beeld te zien. Om deze reden is er geen keuze
gemaakt voor een bepaald creatief medium maar is deze diversiteit tot uit-
gangspunt genomen om haar zoveel mogelijk te laten terugkeren in de uitgekozen
groep respondenten. De helft van de geinterviewde groep gebruikt (parallel aan
'creatieve therapie) beeidende, muzische en drama-middelen, de andere helft is
moeilijker in deze catcgoneen in te delen en/of maakt gebruik van combinaties. Zo
laat het 'creatieve palet' naast herkenbare methoden en technieken uit thera-
peutische, artistieke en didactische disciplines allerlei nieuw vormgegeven
Varianten zien van lichaamswerk, bewustwordingsmethoden, toepassing van
multimedia, creatieve denktechnieken, filosofische gespreksvoering, jongleerkunst,
biografische werk- en imaginatie-methoden.

In de tweede fase van de homogene groepsbijeenkomsten verliep het proces wat
betreft aanmelding parallel: ongeveer de helft van de groep uit de eerste fase van
dc serie individuele interviews had zieh voor deelname aan de tweede fase
opgegeven. Door ziekte en andere afmeldingen 'door overmacht' viel de groep
organisatietrainers uiteindelijk iets kleiner uit dan de groep therapeuten. De eerste
disciplinaire bijeenkomst bestond uit een groep met zeven trainers, terwijl de
tweede parallelle groepsbijeenkomst tien beeidend therapeuten telde. De aan-

14. Over de nchting 'tuin' heeft altijd discussie bestaan of zij inderdaad een creafie/ medium vormL
Ook in kwantitatief opzicht verkeert zij in een ondergeschikte positie.
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melding voor de derde fase van de interdisciplinaire uitwisselingsbijeenkomst
besloeg met elf deelnemers ongeveer tweederde van alle deelnemers aan de tweede
fase. Vooral door onvoorziene afmeldingen bleek op de interdisciplinaire bijeen-
komst dat de organisatietrainers opnieuw in de minderheid waren: namelijk vier
trainers tegenover zeven therapeuten. Wat inhoud en wijze van uitwisseling betreft
was er een interessant verschil tussen beide groepsbijeenkomsten in de tweede
fase. De bijeenkomst met beeidend therapeuten had een meer pratecA, op
uitwisseling van concrete professionele ervaring en op een verbetering van de
werksituatie gericht karakter. De trainersbijeenkomst was meer rej7ecrte/ en
'netwerkend' van aard. Dit verschil in insteek van de twee professionele groepen
heb ik in de opzet van de interdisciplinaire uitwisselingsbijeenkomst laten
terugkeren. Enerzijds door de groepsdiscussie over het thema van de eigen
professionele identiteit ten opzichte van de andere beroepsgroep aan de hand van
een verbeeldingsopdracht te facilitcren. Anderzijds door middel van een uit-
wisseling in subgroepjes over een gemeenschappelijk thema - namelijk 'de com-
municatiekloof tussen management en werkvloer' - waarbij de bijdrage van de ver-
schillende professionele rollen van therapeut en trainer en de mogelijke 'win-win-
betekenis van beide groepen voor elkaar vooraf werd gestructureerd. In iedere
subgroep van vier personen werd een therapeut uitgenodigd om een casus met
betrekking tot deze problematiek in te brengen en kon e£n trainer het probleem
vanuit 'managementperspectief belichten. Ten slotte zou een persoon uit iedere
subgroep het resultaat van deze uitwisseling in de vorm van een 'veranderings-
metafoor' met betrekking tot de besproken casus terugrapporteren naar de
afsluitende plenaire groepssessie.

Aangezien er voor het laatste thema van de interdisciplinaire uitwisselingsbijeen-
komst onvoldoende tijd bleek te zijn, is er een telefonische interviewronde aan de
vierde evaluatieve fase van het project toegevoegd.

5.5 Z)e

Deze paragraaf geeft een indruk van de dialogische aard van het onderzoeksproces.
Een reconstructie van deze dialoog wordt in de eerste subparagraaf beschreven in
termen van een dialectische afwisseling en wisselwerking van 'afstand en betrok-
kenheid' van onderzoekster tot de onderzochte praktijk. De onderzoeksresultaten
zijn evaluatief-onderhandelend uit dit dialectische proces voortgekomen. Hoe er in
deze context een 'model van metaforische communicatie en interactie' is ont-
wikkeld wordt in de tweede subparagraaf uiteengezet.

55.7 D/a/ecftd: vo/ja

Het uitwisselingsproject heeft totaal, van voorbereiding tot evaluatie, een periode
van twee jaar in beslag genomen Dit project is, zoals hiervoor aangegeven,
gegroeid in dialoog met de resultaten uit de eerdere literatuur- en praktijkstudies.
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Op basis van een 'reflexief logboek' en de evaluatie van de aldus verkregen
gegevens door middel van 'peer-debriefing' met de begeleiders van dit onderzoek
heeft het project gestalte gekregen. Deze vormgeving van de onderzoeksdialoog
verliep als een 'dialectiek van afstand en betrokkenheid' tussen onderzoekster en
het onderzochte.

Met betrekking tot creatieve therapie lag er door mijn affiniteit met dit werkgebied
een voorsprong in het onderzoeksproces. De praktijkervaring tijdens een stagejaar
op een klinisch geintegreerde dagbehandeling van een psychiatrische kliniek en de
experimentele opzet van beeidende therapie met dementerende ouderen in een
verpleeghuis gedurende anderhalf jaar stonden in het teken van een liefdevolle
toewijding aan de behandelde mensen, geduld en uithoudingsvermogen, de spreek-
woordelijke inertie van een bureaucratische organisatie, inspirerende en ont-
moedigende samenwerking met collega's. Via contact met patienten, collegiale
samenwerking, overleg en onderhandelingen met 'het management' heb ik het
onderzoeksveld 'van binnenuit' leren kennen. Dit had niet alleen een waarde in
zichzelf en voor mijn professionele onrwikkeling, maar vormde ook een belang-
rijke ervaringsbasis voor dit onderzoek. Om hieruit een onderzoeksvraagstelling te
destilleren moest ik meer reflexieve afstand tot de opgedane praktijkervaring
creören. Langs deze weg van wisselwerking en afwisseling tussen beide attitudes
van 'intuitief handelen in de praktijk' en van 'beschouwend onderzoeken' kristalli-
seerden de aanvankelijk vage ideeen over de onderzoeksthema's zieh uit tot
bruikbare concepten en onderzoeksvragen.

Op het gebied van management en organisatiekunde leverden de voorafgaande
literatuur- en praktijkstudies genoeg informatie en ervaring op om de 'relatieve
achterstand' ten opzichte van het beroepsveld van creatieve therapie te compen-
seren ten behoeve van de definitieve opzet van het uitwisselingsproject. Door mijn
onbekendheid met en reserves ten aanzien van het organisatie- en advieswerk was
er een extra basis nodig om deze praktijk beter in mijn ervaringswereld in te
passen. Behalve literatuurstudie waren hiervoor de eerste interviews met organi-
satietraincrs behulpzaam, alsmede het verzorgen van enkele onderwijsmodules
voor bedrijfskundestudenten. Ik werd geraakt door de lnspiratie en het idealisme
van de geinterviewde 'creatieve organisatietrainers' en door het accent dat zij
legden op het aspect van 'mensenwerk'. Uit de wijze waarop zij over hun ervaring
en deskundigheid spraken haalde ik de vooronderstelling dat het 'in de kern der
zaak' weinig uitmaakt of je als trainer of als therapeut mensen begeleidt door
middel van een creatief medium. Het onderwijs aan bedrijfskundestudenten
betekende enerzijds een extra mogelijkheid om meer affiniteit met de (belevings)
wereld van (aankomende) managers te verkrijgen, anderzijds confronteerde het mij
met de 'onpersoonlijke aspecten' van het modulaire, vluchtige en instrumenteel
gerichte onderwijssysteem van de bedrijfskundefaculteit, waar standaardisatie,
bureaucratisering en vercommercialisering steeds meer terrein veroveren op de
'oude academische cultuur' van 'zuiver' wetenschapsbeoefening. Een organisatie-
cultuur, waarin langzamerhand een norm wordt gevestigd om je hierarchische
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machtspositie, de regeis van de onderwijsbureaucratie en je professionele rol
voorop te stellen in het contact met Studenten en collega's, is in mijn beleving niet
bevordelijk voor een inspirerend werkklimaat. Als een soort aanhoudende achter-
grondruis pleegden dergelijke 'systeem-rationele en instnimentele' aspecten van
dit beroep een forse aanslag op het vakinhoudelijke plezier en de didactische
voldoening die ik ken uit het volwassenenonderwijs. Mijn Sympathie voor deze
andere onderwijscontext en voor de rol als 'procesbegeleider' in creatief thera-
peutische trajecten werd door deze ervaring onderstreept.

Langs de dubbele weg van praktijkervaring en literatuurstudie heeft zieh het
onderzoekskader voor het gefaseerde uitwisselingsproject ontwikkeld. Het her-
meneutische proces van onderzoek articuleerde zieh als deze dialectiek van afstand
naar betrokkenheid (en vice versa) tot beide onderzoeksvelden en de wisselwerking
tussen theoretische kennis en praktijkervaring. Op basis van de methodologische
pijlers van een 'reflexief logboek' over een 'vijfjarige betrokkenheid' met de
prakujk zorgde de 'A.O.I.-onderzoeksinbedding''* bovendien voor structurele
momenten van 'peer-debriefing'. De uiteindelijke onderzoeksopzet heeft via drie
dialectische fasen vormgekregen: vanuit een eerste fase van persoonlijke
betrokkenheid bij de praktijkstudies, naar een tweede fase van meer afstand tot
deze praktijk door literatuurstudie en evaluatie van de onderzoeksresultaten. Beide
onderzoekshoudingen integreerde ik tot een houding van 'afstand en betrokken-
heid' die in het bijzonder voor de derde fase van het uitwisselingsproject geboden
bleek. Als interviewer streefde ik naar de in dit onderzoek gekarakteriseerde
'middenposiüe', vergelijkbaar met de 'partieiperende observator-rol' van een
antropologisch onderzoeker. Het 'empirische materiaal' uit de interviews werd op
die basis, vanuit het perspectief van de geinterviewden, zo getrouw mogelijk
weergegeven in de vorm van onderzoeksaantekeningen.

De verzamelde onderzoeksgegevens uit de serie interviews en de 'tussenverslagen'
vormden de basis voor de tweede stap in het 'uitwisselingsproject': de twee
groepsbijeenkomsten met vakgenoten van steeds drie uur. Door een integratie en
afwisseling van de beschouwende en de betrokken rol stuurde ik op een
groepsproces aan dat tot uitwisseling van kennis en ervaring leidde. Hierdoor kon
het gewonnen empirische materiaal worden gecorrigeerd, verdiept en aangevuld.
Deze (aan)sturende en ondersteundende rol werd mede mogelijk gemaakt doordat
er een dagvoorzitter en twee deskundige gastsprekers waren uitgenodigd. Hun
bijdrage op de groepsbijeenkomsten gaf bovendien een vakinhoudelijke verdieping
van de besproken thema's. Bij gevolg werd er voor mij als onderzoekster meer
ruimte gecreeerd voor de observator-rol. Daamaast werd ik weer voor een deel
ontzien in mijn onderzoekstaak door de hulp van een student-assistente die voor
het notuleren van de groepsgesprekken zorg droeg, waadoor ik beter kon par-
tieiperen en intervenieren in het groepsproces. De rol- en perspectiefwisselingen in

15. 'A.I.O.' Staat voor 'Assistant in Opleiding'. In een vierjarig weihaast schools traject wordt een
onderzoeks- en onderwijsstrucuur gecrederd, waarin opzet, uitvoering en verslaglegging van een
promotie-onderzoek onder deskundig toezicht geschiedt.
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de verschillende fasen van het uitwisselingsproject, de voorbereiding en de bege-
leiding van de drie groepsbijeenkomsten vormden een waardevolle ervaring en een
oefening in flexibiliteit, improvisatievermogen en faciliteren van groeps-processen
vanuit 'de middenpositie'. Door deze oefening in 'Hermes' balanceerkunst' voelde
ik mij soms een circusartiest op de trapeze, om na het balanceren als het ware op
een stoel in het publiek te gaan zitten om 'de voorstelling' nog eens de revue te
laten passerea

De neerslag van deze dialectische onderzoeksdialoog verscheen in de vorm van
'tussenrapportages', 'werkboeken' en een operationalisering van drie centrale
thema's voor de interdisciplinaire uitwisselingssessie, waarvoor beide groepen
samen waren uitgenodigd. Deze finale van het project leverde een rijke verza-
meling van onderzocksmateriaal op, waarin door het hermeneutische onderzoeks-
pad natuurhjk ook mijn persoonlijke inkleuring en begeleiding van het proces
verdisconteerd was. Voor de interpretatie van het onderzoeksmateriaal moest ik
mij derhalve over beide aspecten in hun onderhnge verhouding buigen om over de
wisselwerking tussen mij als onderzoekster met de onderzochte praktijk reken-
schap af te leggen. Op welke momenten was ik (teveel) in de afstandelijke
onderzoekersrol? Op welke momenten heb ik me (teveel) geidentificeerd met
betrokkenen in de praktijk? Op welke momenten heb ik een balans gerealiseerd en
beide rollen evenwichtig geintegreerd? Door het geduldig bekijken, beluisteren en
(her)lezen van het onderzoeksmateriaal is deze rekening opgemaakt en aan
respondenten en onderzoeksbegeleiders voorgelegd. De methodologische vraag
hierbij was nietzozeer of de wijze waarop de resultaten uit de individuele
interviews zijn verbonden met de thema's voor de groepsgesprekken en de
onderzoeksvraagstelling 'juist' was maar veeleer of ze 'verantwoordbaar' is. Over-
eenkomstig een responsieve benadering stond de vraag centraal of mijn specifieke
wijze van interpretatie, inkleuring en sturing van het onderzoeksproces door
middel van methodologische keuzes in de dialoog met de respondenten voldoende
gelegitimeerd zijn: in mijn ogen als onderzoekster, ten aanzien van de respon-
denten en voor 'de wetenschappelijke gemeenschap', vertegenwoordigd door mijn
begeleiders en de promotiecommissie.

Dit meanderende proces tussen zelfreflectie op mijn onderzoekersrol, reflectie over
de onderzoeksopzet en over het gewonnen empirische materiaal leverde een
kleurrijk en veelvormig beeld op. Hoe dit te vertalen in een verstaanbare inter-
pretatie voor derden? Welke 'middenweg' voert er aan gene zijde van het
positivistische geweld ten aanzien van de gevoerde multiloog door een analytische
'reductiestrategie' enerzyds en anderzijds van het nauwkeurig weergeven van alle
losse verhalen, fragmenten en persoonlijke ervaringen van de respondenten? Beide
extremen schenen mij zo niet onmogelijk dan toch onwenselijk toe. De herme-
neutische sleutel voor de interpretatie van de veelheid tot een pluriforme eenheid
bestond uit een evaluatieproces van het afgelegde traject zelf, middels mijn
logboek, de 'peer debriefing'-overlegmomenten met mijn onderzoeksbegeleiders
en de 'member checks' door middel van de groepsbijeenkomsten en de tot 'ver-
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slagen' gereconstrueerde, toegestuurde en telefonisch geevalueerde onderzoeks-
gegevens. Hieruit volgde behalve de in paragraaf zes beschreven ondcrzoeks-
resultaten een overwegend positieve reactie van repondenten op het uitwisselings-
project. Het zou hebben bijgedragen aan ideeenvorming over het beroepsveld met
betrekking tot verdere professionalisering. Het was ervaren als een vruchtbare
vorm van 'netwerken' en uitwisseling van ervaringen. Het werkte als aansporing
om te reflecteren op de zinvolheid om de nieuwe trainingsvormen van een
professionele basis en een organisatorische inbedding te voorzien. Het had gediend
als platvorm om een strategische visie op creatieve therapie en haar toekomst te
ontwikkelen. Wat als een genus bleek te zijn ervaren was dat de visie van de
onderzoekster over de aangeboorde thema's aan het begin van de uitwisselings-
bijeenkomst niet duidelijker naar voren is gebracht. Dit heb ik opgevat als een
teken dat de gewenste integratie van de onderzoekers- en participatorrol tijdens
deze bijeenkomst niet geheel uit de verf is gekomen. Door de begeleidende
'werkboeken' met betrekking tot het uitwisselingsproject, de onderzoeksverslagen,
de extra telefonische evaluatie en twee gepubliceerde artikelen iser ten dele aan
deze behoefte van de deelnemers aan het project tegemoet gekomen.

Het evaluatieproces heeft geresulteerd in voornoemde artikelen.'* Nog meer re-
flexieve afstand tot de daarin gepresenteerde 'voorlopige onderzoeksresultaten'
heb ik door het schrijven van dit hoofdstuk genomen. Hiermee is deze eerste
interpretatie van het onderzoeksmateriaal verbonden met de filosofische analyse uit
de vorige hoofdstukken.

5.5.2 A/crar ee« 'mooe/ van meto/omcne co/w/w««/carze e« /«teracfte?

In deze paragraaf staat beschreven hoe de eerste twee onderzoeksstappen van de
veldstudie hebben geleid tot een interpretatiekader voor creatieve trajecten in
therapie en organisatietrainingen in de vorm van een 'model voor metaforische
communicatie en interactie'. Op basis van de literatuur- en praktijkstudies die aan
het uitwisselingsproject zijn vooraf gegaan heb ik de methodische kracht van
creatieve trajecten gemodelleerd tot een metaforische kennisvorm. In het model
zijn enkele filosofische, creatief-therapeutische en organisatiekundige concepten
uit de vakliteraruur met elkaar in verband gebracht teneinde de creatieve trajecten
in therapie en training te kunnen beschrijven en interpreteren. Dit 'conceptmodel'
is in de context van het uitwisselingsproject in de onderzoeksdialoog ter evaluatie
ingebracht. De wijze waarop het model door middel van feedback van de respon-
denten is aangepast, is illustratief voor het <//a/og;.scAe onderzoeksproces als een
vorm van onderhandelen en evalueren.

Het 'conceptmodel' is in de tweede fase van het 'uitwisselingsproject' aan de op de
groepsbijeenkomst aanwezige organisatietrainers voorgelegd. Aan deze respon-

16. Zie noot 2.
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denten is het model van metaforische communicatie en interactie gepresenteerd
met behulp van een grafische voorstelling (zie verder) en beeiden van de Griekse
goden" Apollo, Dionysos en Hermes. De onderzoekster gaf als toelichting dat
deze godenfiguren 'staan voor' een bepaalde benaderingswijze van de werkelijk-
heid, die correspondeert met resp. een wetenschappelijke (rationalistische), een
intuitieve (romantische) en een 'betrokken-reflexieve' benadering vanuit 'de
middenpositie'. De />rafcrt/£ van de creatieve werkvormen berust vooral op een
'Dionysische grondhouding', terwijl voor een (hermeneutisch) o/7</erzoe/t hiernaar
de middenpositie gewenst is. Dit uitgangspunt Staat aan de basis van een opvatting
over creatieve trajecten als een betekenisgevend kader ofwel een interpretatie-
ruimte, waarin een spe/ van /mp/;'ca/;'e ew exp//co//e van betekenisgevende elemen-
ten plaatsvindt via Gichaams)taal en de taal van het creatieve medium. De creatieve
werkvorm creeert op speelse wijze betekenis over het betrekkingsniveau van
communicatie tussen de deelnemers in de vorm van een 'levende metafoor'. De
psycho-sociale dynamiek wordt aldus via de dialoog met het creatieve medium
längs drie kanalen of 'communicatieniveau's' present gesteld. Om een bepaald
leereffect met een creatief traject te bewerkstelligen, bijvoorbeeld 'inzicht in de
'eigen'-wijze van communicatie en samenwerking', creeert de 'levende metafoor'
uiteindelijk een cognitieve betekenis, een <fen£6?e/</ ten aanzien van de eigen
communicatieve vaardigheden. De methodische voorwaarden voor het bereiken
van dit effect bevinden zieh evenwel in de leerervarmg en aldus op de twee andere
'niveau's' van communicatie: levende metaforen als dragers van emotionele en
interactieve betekenis. Juist omdat levende metaforen niet louter cognitief werken
maar op 'het existentiele veld' en de 'belevingsorganisatie'^ van deebiemers in-
werken kunnen ze hun ludieke betekenisspel spelen. Een creatief traject kan
inzichtgevend voor een client werken door de dialoog met de therapeut of trainer
via het creatieve medium, op basis waarvan er een 'emotionele kennis-overdracht'
in een dialogische handelingscontext plaatsvindt.

Ter illustratie van dit model van metaforische communicatie dient nog eens de
muziekmetafoor als voorbeeld. Het muzikale samenspei Staat voor 'samenwerking'
binnen een team. Het gezamelijk trommelen genereert een situatie die in sterke
mate inspeelt op de emotionele beleving van de deelnemers. Zo kan het zitten in
een kring en het gezamelijk trommelen van een ritme een sterk gevoel van
saamhorigheid oproepen of juist een reeds bestaande, onderhuidse conflictsituatie
laten opspelen.De muzikale expressie en het samenspel vertegenwoordigen
metaforisch gesproken een 'configuratie' van emotionele reacties en interacties.
Om het totaal aan mogelijkheden van communicatieve effecten van de muziek-
metafoor samen te vatten, kunnen we spreken van het pre- en con/?gwreren van een
belevingsbeeld in een handelingscontext resp. een muzikaal bewegingsbeeld. Het
zitten in de kring, het trommelen van het ritme en de opgeroepen emoties en
interacties in de groep zijn volgens deze invalshoek te interpreteren als de

17. De gepresenteerde visie is schatplichtig aan Nietzsche's esthetica, zie hoofdstuk 2 pragraaf 4.1, p.
88.
18. Zie voor een uitleg van deze termen hoofdstuk 4, paragraaf 3.3, p. 165.
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'metaforische vormgeving' van emotioneel geladen handelingen en beeiden tot een
muzikaal samenspel. Tenslotte wordt er na deelname aan de muziekworkshop ook
een <fewfcteeW over het onderwerp 'samenwerking binnen ons team' geconstrueerd.
Bijvoorbeeld is het volgende concept over samenwerking geformuleerd: 'samen-
werking wil zeggen 'goed naar elkaar kunnen luisteren'."

Het aldus gepresenteerde model is door de onderzoeksdialoog met de respondenten
aangepast. De eerste schets geeft een grafische vertaling van het model dat aan de
groep creatieve trainers in de tweede fase van het uitwisselingsproject is voor-
gelegd. Aan de hand van de ontvangen feedback heb ik deze eerste voorstelling
gewijzigd in de volgende twee schetsten. Het eerste statische tweedimensionale
model is als het ware gedynamiseerd door nuddel van lijnen die beweging
suggeren, als een grafische weergave van emotionele bewogenheid en handelings-
patronen. Op die manier is 'de vierde dimensie' van tijd en ontwikkelingsdynamiek
aangeduid, die in de communicatie- en interactieprocessen plaatsvindt, welke in
een tweedimensionele voorstelling verloren gaat. De twee aangepaste schetsen
geven aan hoe 'achter' of 'in' het eerdere schema een voorstelling van de lichame-
lijke verschijningsvorm van de mens geprojecteerd kan worden; en hoe dit mens-
beeld gedynamiseerd raakt door een voortgaande spiraalbeweging die de psycho-
dynamiek van de mens represented! De geschetste lichamelijke verschijnings-
vorm van de mens is als het ware een 'metafoor' voor de emotioneel-interactieve
betrokkenheid van de mens op 'het zijn'.

//, ///• 'A/ode/ van meta/oracAe com/numcaft'e en /nteracfte'

na< iti/iiQ

tutamaj

19. Onderzoeksmateriaal van de 'veldstudie'.

223



1 y

/ / ^ ^

\

/

' /

^

V^ "

i/•/)/-! VIA /itf/

A " /:

/ \

/

\

Uttr

>
WOlAv

• • - v • : • •

\

\

\J
vyevw

Loooj

/ ^

\ /V ^

A // \
<*

% \

\

"*«A \ ^
V \ \ u /

. o<- K /

s^-^ . /

Ttmen aV o/7£fer5c/ie/£fen «/Veaw '5 vinaY 'ana/oge co/n/ww/j/'caft'e' p/aafe op grand
van Vor/novereen£om.yten' /ws^en /nenta/e, emo//one/e en //cname/yite
fege/yfer/yrf en ge/y^vorm/g w'ncfe« er men/a/e WenArAeweg/ngen',
Aewogenne/a'' en V/c/jame/zyfe expre^j/e' p/aate. //e/ verftana" /Mwen cte n/vea« 'Ä W

Vsomor/" 0 / 'ana/oog' en Aryg/ /« ftegn/jpen en toa/ een '/ne/a/bmcne «;7-
£r v/W/ /n 'we/o/ör/\ycne co/w/nun;ca//e en //j/erac//c' a/s ne/ ware

'5/>wu//ane ver/a//ng' p/aate /u^sen a"e n/veau 's abor een ayna/n/eA: van veraVcMng
en verp/aatong van fte/e^en/^e/ementen. //ef proce^ van /ne/q/bmcne Z»e/efen/5-
gev/ng w in a";e z»n te ftejc/jouwen a/5 een proces van 'onfvoMwing' 0 / 'exp/icaft'e'
van war //c/iame/i//t in ons veranÄrera* ij toi /j^ycni^cne ftee/a"en en a"enJfcAeeWen; e«
anrferso/n, a/5 een /voces van 7mp//ca/ie' 0 / Veranfcering' van 'ae Aeweging' van
onre gees/ in e/no/iona/i/eif en
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In het eerste model zijn de drie 'communicatie-niveau Y benoemd met behulp van
vaktermen^, ontleend aan mijn analyse van creatief therapeutische literatuur. Zoals
in het tweede hoofdstuk is uitgelegd, geven de 'beeldwaarden' d/agra/nmaf/sc/i
versus ie/zcAaa/nrf aan dat beeiden kunnen worden opgevat als dragers van een
emotionele betekenis. In dialoog met het medium wordt er op metaforische wijze
een emotionele betekenis op een beeld overdragen. Een schets die mijn
organisatorische positie binnen een bepaald samenwerkingsverband ruimtelijk
weergeeft, heeft een 'diagrammatische' beeldwaarde ten opzichte van een zelf-
beeld dat aangeeft hoe ik mijzelf in deze werksituatie emotioneel voel. Wanneer ik
in het tot stand komen van dit laatste beeld mijn emoties laat meespreken zijn ze
<foor <fe wyze va« prese/i/arte daadwerkelijk 'belichaamd' in het beeld. In de
interviews heb ik van deze beeldwaarden gebruik gemaakt, bijvoorbeeld door
creatief therapeuten uit te nodigen om een beeidende weergave van hun
werksituatie te maken. De cognitieve component van het metaforische proces van
betekenisgeving opereert tussen de extremen van een 'conventional beeld' (of een
'cliche') en een 'ideosyncratisch beeld'. Het cliche-beeld van de roos als symbool
voor liefde heeft een conventioneiere en daardoor een minder meerduidige beteke-
nis in vergelijking met spontane beeiden in een met passie geschreven liefdes-
gedicht. In het kader van creatieve therapie geldt in het algemeen dat hoe
onconventioneler de beeiden zijn, hoe meer emotionele, interactieve en cognitieve
beeldwaarde ze vertegenwoordigen. Het 'interactieve' niveau van 'de levende
metafoor' representeert een dimensie van beeldcommunicatie die in verband met
de antropologische benadering van creatieve therapie in hoofdstuk twee als
'beeldnarratief is geinterpreteerd. In dat verband steh de metafoor een handelings-
context present, waarin de interactieve betekenis van dit beeld in een rituele
handeling of door middel van een emotioneel geladen beweging kan worden
gearticuleerd. Deze handelings- of 'script-waarde' van de metafoor bevindt zieh
tussen de pool van een ongerichte emotionele ontlading, 'acting out', zoals bij-
voorbeeld in een agressieve of destructieve handeling, en de pool van 'enactment',
de gerichte en rituele vormgeving van de impliciete emotionele betekenis van een
beeld. In het eerste hoofdstuk zijn de populaire 'survivaltochten' in de Ardennen
als een voorloper van de 'creatieve trainingen' gekarakteriseerd. Vanuit dit model
worden ze geinterpreteerd als een 'natuurlijke situatie' die dient als metaforisch
kader, waarin op nondirectieve en spontane wijze samenwerkingsverbanden
ontstaan. Hier tegenover Staat het gegeven voorbeeld van de muzikale bedrijfs-
workshop waarbij er 'gericht' aan een trainingsdoelstelling wordt gewerkt, aan de
hand van een 'script'en door middel van muzikaal samenspel, dirigeren en soleren,
zodat de deelnemers als het ware aan den lijve 'leidingeven en samenwerking
binnen een team' kunnen ervaren.^

20. Vooral ontleend aan: Dalley (ed.): /magej o/^rf 77ierap>\ Afew Deve/o/wnewfj in 77ieory anrf
/Vacfice En: 4rt as r/iez-apiy. /nrroducfto« To f/ie C/je o/Vlrf <w a 77iera/jeuf/c 7ecÄni<jue. Zie hoofdstuk
2 paragraaf 4.2
21. Materiaal uit de veldstudie, bijvoorbeeld een afstudeeropdracht van HBO-studcnten muziektherapie
die in vergelijkbarc zin een muziek-trainingsconcept hebben ontwikkeld.
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De waarde van dit model ligt in de mogelijkheid om het metaforische proces van
betekenisgeving in therapie en training te kunnen benoemen en interpreteren.
Echter bleek uit de reacties op de groepsbijeenkomst dat deze waarde met
eenduidig is overgekomen. Een belangrijk resultaat uit het ontvangen commentaar
is dat het model het concrete, levende en ondeelbare proces van betekenisgeving,
statisch en abstract zou maken en dichotomiseren. De 'levende metaforen' in
therapie en training zouden als het ware 'op de anatomische snijtafel' van een
modelbouwer versterven. Ik acht deze kritiek in zekere zin terecht, nameujk in die
zin dat een modelmatige reconstructie van 'de' werkelijkheid, waarop het model
betrekking heeft, de dynamiek en het proceskarakter van zyn reificeert. Als
zodanig is dit bezwaar evenwel van toepassing op elk model. Bovendien spreekt
uit de kritiek een vooronderstelling dat er, bijvoorbeeld op 'empathisch-intuitieve
wijze', er een adequatere representatie van 'zijn' zou kunnen worden gegeven.
Vanuit mijn hermeneutische stellingname is dat een romantische illusie en gaat het
hierbij om verschillende wijzen van (re-)presenteren. Elke (re)presentatie betekent
een 'ingreep in de zijnsstroom', die daarmee iets toevoegt of ontneemt aan het-
geen ge(re)presenteerd wordt en aldus 'het zijn' niet ongerept laat. In antwoord op
deze kritiek heb ik, in het aan de respondenten toegestuurde verslag van deze
groepsbijeenkomst, voorgesteld het model als een 'notatie-systeem' te beschou-
wen, zoals dat bijvoorbeeld ook voor het ongrijpbare fenomeen van muziek is
ontwikkcld. Hiermee kan het principieel 'dynamische en dionysische proces' niet-
temin door een 'apollinische kunst' in kaart worden gebracht. De professionele
begeleiding van communicatieprocessen met 'vloeiende' betekenissen en meta-
forische dynamiek vereist van een trainer of therapeut een dionysische kwaliteit
van 'overgave, empathie en intuitief handelen'. De interpretatie van dit proces
vraagt daarbij evenwel om een apollinische kwaliteit van afstandnemen, reflecteren
en beeidend in de voorstelling reconstrueren van de vervloeiende en stromende
wijze van betekenisgeving via creaüeve exprcssie en längs de keten van sociale
interacties.

Het gepresenteerde model is als het ware een voorstel om een bepaalde samenhang
tusscn een aantal relevante vaktermcn aan te brengen teneinde de psycho-dynamiek
in communicatie en betekenisgeving in het kader van creatieve trajecten te
beschrijven en interpreteren. Vanuit de hermeneutische invalshoek is het mogelijk
om bijvoorbeeld een muziekworkshop te beschouwen als een samenspei van
impliciet, op de achtergrond blijvende betekeniselementen (lees: de communicatie-
en samenwerkingspatronen op de werkvloer) en de expliciete, op de voorgrond
gestelde muzikale vormgeving hiervan. Aldus kan met het model worden aan-
gegeven hoe een creatieve trainer of therapeut, analoog aan de 'deconstructie van
de basketbalmetafoor' in het derde hoofdstuk, aan deelnemers of dienten over-
brengt op welke wijze inhouds- en betrekkingsniveau van communicatie via
analoge boodschappen met elkaar samenhangen. Wanneer de groepsleider uit het
hiervoor gegeven voorbeeld van de muziekmetafoor, zieh bijvoorbeeld met
angstzweet en beven in het midden van de kring begeeft, is het evident dat
inhouds- en betrekkingsniveau op /nco/jgrwen/e wijze met elkaar samenhangen.

226



Het 'model' is aldus in dialoog met de deelnemende professionals geövalueerd. Er
is kennelijk meer concretisering nodig om de verbinding van het 'meta-niveau' van
het model met de praktijk te kunnen leggen. Misschien, zoals een van de respon-
denten suggereerde, door 'menselijkere' concrete metaforen te gebruiken om de
verschillende communicatieniveau's en de met vakjargon benoemde beeldwaar-
den te typeren.De in het kader van het uitwisselingsproject tot stand gekomen en
hierna weeggegeven 'zijnsmetafoor' is illustratief hiervoor. Bovendien zouden de
drie communicatieniveau's als een 'metaforische psycho-dynamiek' in nun onder-
linge samenhang aanschouwelijk kunnen worden gemaakt op grond van praktijk-
verhalen en casussen. Voor zover het model als middel kan dienen om reflectie op
de professionele praktijkervaring te structureren en methodische concepten te
systematiseren draagt het bij aan methodiekontwikkeling en professionalisering.
De feedback heb ik opgevat als een amendement op mijn concept-voorstel hoe een
'model van metaforische communicatie en interactie' te ontwerpen. Om aan het
rfv«a/n/5c/je karakter van 'levende metaforen' meer recht te doen is de onder-
scheiding 'reificeren -dereificeren'^ in het model extra benadrukt en vertaald als
een 'proces van verdichting en vervluchtiging' van betekeniselementen, resp. als
een proces van verankering in ons lichaam en 'incarnering in de belevings-
organisatie' versus een proces van 'abstrahering' of vervluchtiging van de
metafoor tot een inzicht of concept dat 'het existentiele veld' (her)structureert
Deze dialectiek van (incarnering tot) beeiddenken en (abstrahering tot) denk-
beelden zou methodisch kunnen worden uitgewerkt, bijvoorbeeld aan de hand van
het in de literatuur veel aangehaalde 'vier fasen model'^ waarmee processen van
ontdekking en momenten van intellectuele en emotionele doorbraak worden
getypeerd. Deze 'methodische aanvulhng' van 'het model' is in de terugrapportage
verwerkt en aan de respondenten voorgelegd. Op basis van de telefonische 'na-
interviewronde' heb ik geconcludccrd dat een dergelijke concretisering van het
model meer herkenning oplevert dan de gepresenteerde 'filosofische' concept-
versie. De gegenereerde onderzoeksdialoog heeft hiermee tevens bijgedragen aan
de onderkenning van de waarde van reflectie op en systematisering van intuitieve
praktijkkennis voor de professionalisering van creatieve werkvormen in therapie en
training. • ..

Deze reconstructie van een gedeelte van de onderzoeksdialoog onderstreept tevens
het fundamentele gegeven dat ik als onderzoekster door de handeling van het
Aewoe/we« e« /«ter/veferew op dialectisch-hermeneutische wijze ingrijp in het

22. 'Reificeren' is een uit het Latijn afkomstige filosofische term die 'het verdinglijken' aanduidt, eent
proces van het verkrijgen of toekennen van een 'dingmatig karakter' aan 'zijn'. Bij filosofische auteurs
van het dialectisch idealisme en matenalisme (zoals Hegel en Marx) speelt het concept bijvoorbeeld een
rol als het materialiseren van een ide£el ding, in de zin van 'objectivering van de geest' of als 'fetisjisme
van de waar'.
In de organisatie-literatuur is deze terminologie overgenomen in het kader van conflict-hantering,
namelijk in het reeds aangehaalde boek van Van Dongen e.a.: £en /twerf/e von verjcA/7. Con/7/cf-
Aantenng e/i on</er/ian</e/mg //i een con/ig«rarieue /nfegraf/erteone. Zie hoofdstuk 3 paragraaf 5.2
23. Zie hoofdstuk 4 paragraaf 3.3, met literatuurverwijzing in noten 39 en 40.
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onderzochte. De ongrijpbare dynamiek van het proces van metaforische betekenis-
geving heb ik op juist deze wijze vastgelegd (een door de onderzoekster aan-
gebrachte inkleuring en reificatie van het onderzochte) en niet op een andere, waar-
uit de fundamentele afhankelijkheid van de onderzoeksresultaten van de persoon
van de onderzoekster blijkt. Tegelijkertijd is hiermee het belang en de waarde van
het dialogische principe naar voren gekomen. Op basis van de dialoog met de
respondenten is het model zodanig aangepast dat het meer recht doet aan 'diony-
sische aspecten' van de creatieve kennisprafc/j/fc in vergelijking met de eerste
filosofische vertahng tot een 'metaforische kennisvorm'. De dialoog biedt derhalve
de basis om deze 'apollinische' reconstructie van 'metaforische communicatie en
interactie' zodanig te operationaliseren dat ze voor de praktijk bruikbaar wordt. Dit
onderstreept tevens het fundamentele uitgangspunt dat het bij de vraag naar een
'metaforische adequaatheid' niet zozeer om een 'empirische' overeenstemming
gaat maar veeleer om een 'interne logica van de metafoor', zoals in het vierde
hoofdstuk is uiteengezet

Het model van metaforische communicatie en interactie zou ook als een versie van
'de hermeneutische cirkel'^ geinterpreteerd kunnen worden. Door het /we/q/&-
mcAe avne/upe/ van impliciete en expliciete betekenisgevende elementen vindt er
als het ware nog een extra vorm van 'triangulatie' plaats, aangezien er van
meerdere zintuigelijke, lichamelijke, emotionele en verstandelijke 'informatie-
kanalen' gebruik wordt gemaakt bij het verzamelen van organisatie- en therapie-
verhalen. Hiervoor is reeds op het verband gewezen met de in het vierde hoofdstuk
beschreven 'dialectische wisselwerking tussen beeiddenken en denkbeelden'. Daar
werd het belang van deze dialectiek onderstreept met het oog op een 'niet-
metafysische' interpretatie van de grondslag voor creatieve trajecten. Hier is
bovendien haar betekenis voor een begrip van haar methodische 'meerwaarde'
aangegeven. Illustratief is het reeds gegeven voorbeeld van 'de muziekmetafoor'
als 'samenwerkingsconcept'. In deze paragraaf is benadrukt dat door de creatieve
trainingsvorm dit 'concept' niet alleen längs cognitieve weg als denkbeeld wordt
overgebracht maar vooral als vaar<%/ie/W door middel van emotionele en inter-
actieve overdrachtsprocessen. In het gegeven voorbeeld van de muziekworkshop
wordt van meerdere communicatiekanalen tegelijkertijd gebruik gemaakt, inclusief
transmodale en synergie-effecten. Het beoogde leereffect zou aldus op een wissel-
werking tussen de 'metaforische' en de 'conceptuele ervaringsmodus' berusten.
Het lijkt waarschijnlijk dat hierdoor een diepere verankering in de 'belevings-
organisatie' en het 'existentiele veld' met betrekking tot feitelijke communicatie-
en handelingspatronen plaatsvindt dan anderszins het geval zou zijn. Empirisch
onderzoek naar de veronderstelde leereffecten zou dit kunnen bevestigen of
ontkrachten.

24. Zie Guba & Lincoln: Foarrt Generanon £Va/uar;o/i 152.
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5.6 De ver6ee7*/z>jg van orga«/.sa/je.s en Aef orgarasem? van cfe

Deze paragraaf is gewijd aan het interpretatie- en evaluatieproces van de onder-
zoeksresultaten uit de praktijk. In de zevende paragraaf worden deze resultaten als
'empirische winst' in verbinding gebracht met de theoretische analyse uit de voor-
gaande hoofdstukkcn.

De titel van het project 'de verbeelding van organisaties en het organiseren van de
verbeelding' duidt op de twee deelnemende beroepsgroepen. 'Verbeelding van
organisaties' geeft aan de hand van een visuele metafoor een 'kerncompetentie'
van 'creatieve trainers' weer, terwijl 'het organiseren van de verbeelding' dat voor
beeidend therapeuten doet. Zoals reeds eerder opgemerkt is deze titel wel treffend
maar niet geheel adequaat omdat de visuele bias suggcreert dat er geen andere
zintuigelijk-lichamelijke aspecten bij betrokken zouden zijn. 'Verbeelding' dient
dus heel ruim en metaforisch te worden verstaan als 'het geheel van onzezin-
tuigelijk- emotioneel-lichamelijk-cognitieve Vermögens' dat aan de basis van
beeld- en begripsvorming Staat. In het onderstaande verslag Staat beschreven hoe
de besproken thema's zijn voortgekomen uit een dialogisch evaluatieproces tussen
onderzoekster en respondenten. Hierbij is nu eens de inbreng van de onderzoekster
en dan weer de respons van de respondenten van groter gewicht geweest.

5.6.7 De groep crart/eve orga«/.sa//e-/7zw«ers

In de eerste fase van de serie individuele diepte-interviews was de inbreng van de
respondenten groter dan die van de onderzoekster. De onderwerpen van de
interviews zijn door haar aangedragen, de suggestie om soms in beeiden of
metaforen te antwoorden, alsmede de keuze om op sommige onderwerpen dieper
in te gaan. Inhoudelijk komen de hieronder beschreven resultaten derhalve over-
wegend op rekening van de geinterviewde trainers, zij het dat de wijze waarop de
interviews en groepsbijeenkomsten zijn verslagen uit de koker van de onder-
zoekster is gekomen. Er wordtnamelijk geen 'transcript' van de interviews ge-
geven maar een 'citering, parafrasenng en comprimering' van het onderzoeks-
materiaal.

Als algemeen beeld kwam 'de pluriformiteit' van het werkveld uit de interviews
naar voren. Dit veelkleurige beeld heeft te maken met de varieteit wat betreft de
persoonlijke en professionele voorgeschiedenis van de trainers, die 'doorstraalt' in
de wijze waarop zij de trainingen vormgeven en verwoorden. Een organisatie-
trainer, die sinds 1985 trainingen met behulp van creatieve middelen geeft, om-
schrijft een door hem ontwikkelde 'percussieworkshop' bijvoorbeeld als volgt:

De /TercMss/eworfo/jo;» gee/? de c//e>;/ de ge/egewAe/d, op ee/i /»ee/ or/g/nefe
man/er tenn/\y /e maße/; /nef z/yw o/ Ziaar /?er.soofl///fce gewoon/es in: /e/der-
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', commumcaA'e, '••'• «—-« •"

Tegenover deze /«ncfto/je/e beschrijving karakteriseert een andere trainer zijn
'jongleer-workshop' op /waVefe wijze als 'management in een handomdraai':

77ie A/oaern Manager's Gu/dSe 7b 77je ^nc/en/ >lr/ O/Vt/gg/zng: Co/n/?/ex/7e/r
vereenvoua'/ge/j, De /twrtsf van Ae/ /as/a/en, fia/r/eres aborAreJten, Fa/en en

Crea//v/7e/7 sf/THM/eren.**

Aldus laat het beeld van deze eerste fase van het project, overeenkomstig de
eerdere werkveldorientatie^, een grote varieteit zien van de aangeboden 'creatieve
diensten', van 'training' tot 'entertainment'. De pluriformiteit komt tot uitdrukking
in de diversiteit van gebruikte middelen, de wijze waarop ze tot een 'levende
metafoor' zijn vormgegeven en de uiteenlopende doelstellingen waarvoor ze
worden gebruikt.

De groepsbiieenkomst met creatieve trainers
In de tweede fase van homogene groepsbijeenkomsten is de dialogische balans wat
betreft de inbreng van de onderzoekster ten opzichte van de respondenten hersteld.
Op basis van het beluisteren en het herkaderen van het interviewmateriaal zijn een
aantal thema's gedestilleerd en op de groepsbijeenkomst gepresenteerd teneinde
het werkveld van creatieve organisatietrainers in beeld te brengen Met de presen-
tatie van het hiervoor beschreven 'model van metaforische commumcatie en
interactie' beoogde de onderzoekster een veronderstelde 'onderhggende' eenheid
niettegenstaande de evidente pluriformiteit ter discussie te stellen. Zoals in de
vorige paragraaf is aangegeven volgt uit de onderzoeksdialoog dat de 'abstracte'
vorm van dit model voor de professionals met betrekking tot toepassing in de
praktijk een concretisering behoeft. Na de presentatie van de resultaten uit de
interviews stond de evaluatie van dit model als tweede onderdeel van de
groepsbijeenkomst op het programma. Met het thema 'professionele motto's' ex-
pliciteerde de onderzoekster haar veronderstelling van een gemeenschappelijke
humanistisch thema met betrekking tot het creatieve trainingswerk tegen de
achtergrond van de klaarblijkelijke pluriforme verschijningsvormen. Er bleek in
deze fase inderdaad sprake te zijn van onderlinge herkenning van de uiteenlopende
'professionele motto's'. Aan de veronderstelde gemeenschappeujke humanistische
basis was het derde onderdeel van de groepsbijeenkomst gewijd aan de hand van
voorgelegde Stellingen, die onder leiding van een uitgenodigde gastspreeksterdoor
de trainers werden bediscussieerd.

Het thema 'professionele motto's' was als belangrijk ijkpunt voor het trainings-
werk uit de interviews met de organisatietrainers naar voren gekomen. Voor een
goed begrip van dit thema schetste de onderzoekster eerst een globaal beeld uit de

25. Fred Cohen, folder muziekworkshops voor bedrijven.
26. Gids bij de jongleerballen van A/ore Ba//.i 77ia/i A/ojf.
27. Zie het eerste hoofdstuk paragraaf 3.
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interviews met betrekking tot de aangetroffen verschollen in gebruikte middelen,
wat betreft de methodische vormgeving van de creatieve trajecten en de ver-
schillende managementdoelstellingen waarvoor trainers worden ingehuurd. De
veelkleungheid van dit beeld leek gecentreerd rond de spil van een 'persoonlijke
missie' voor het creatieve trainingswerk. De missie van een trainer bleek soms uit
een handelsmerk maar meestal was het in een algemenere zin als een professioneel
motto in de interviews hoorbaar. Van een 'handelsmerk' wordt gesproken wanneer
de trainer het motto in die vorm extern communiceert, wat bijvoorbeeld het geval
is met 'Why worry' voor muziekworkshops in bedrijven en voor dejongleer-
workshop 'De kunst van het loslaten, management in een handomdraai'. Wanneer
dit met zo (uitgesproken) het geval was, parafraseerde de onderzoekster het op dit
thema betrekking hebbende gedeelte van het interview tot een 'professioneel
motto'. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

een aangr/y/wng.spMn/ om /e

/A: Ae/p mengen o/> weg naar Ae/ wees/ v/7a//serende Äeroe/wperspecf/e/

Awns/ en 6ec/aen 6/efifefl /egenw/cA/ /ege/i de vervreemdrng.

//e/ gao/ on» de w/ore/e vragen en d//e/w/wa '5 acAter de Aee/aVn en me/q/bren.

//fc /7Ofl*/g /we/wen «// to/ openAe/d, /?/ez/er en con/ac/ /naifcen.

Me/ /m/z/e£ 5pee/ye wie ye Aen/.

De fo/ns/ van Ae/ o/ndraa/en. door/?ardoxen, vooroorde/en en/»rovoceren.

De JkracA/ van vi/a/iserende iee/den

Deze 'humanistische' motto's geven als het ware kernachtig weer wat de 'authen-
tieke', met de persoonlijke voorgeschiedenis samenhangende professionele over-
tuiging van een trainer is. Aan het begin van de groepsbijeenkomst verzocht de
onderzoekster de respondcnten om een (geanonymiseerd) motto, dat op een A4-
papier was opgeschreven, als 'eigen' uitspraak uit te kiezen. Uit deze opdracht
bleek dat de motto's een zodanige herkenning ophepen dat het uitgekozen motto
soms uit een interview met een andere respondent afkomstig was in plaats van uit
het eigen interview. Niettemin werd de 'geleende' uitspraak als een eigen keuze of
een 'authentieke' weergave van 'de professionele kem' van het trainingswerk
onderkend. Zo kon door de onderzoekster worden nagegaan in hoeverre de motto's
inderdaad een gemeenschappelijke basis voor het creatieve trainingswerk
vertegenwoordigen. De volgende reeks motto's zijn door de op de groepsbijeen-

232



komst aanwezige trainers verkozen als zijnde 'representatief voor hun persoon-
lijke missie in het trainingswerk:

//e/ gaaf erom via o"e verAee/«A>ig o"e au/Aen//c/7e/7 van oV mens /e fcewaren.

/l/s consw/enf /woe/ye z/yn wa/ye zegf.

A/e/a/ören gevew s/eKn en s/rwc/Kur aan /«

Z)e /JOOTO /«Jens w/7 ge/joorcf en gez/en worsen.

//e/gaa/ om ae vor/Hgev/ng vawyc /even: Aoeye van ye A«w een

A/yn /ere« /s 5/>e/en, /my« 5/?e/en / j /eren.

De onderlinge herkenning bleek niet alleen in die zin dat sommige trainers het
motto van een andere trainer als het eigene hadden uitgekozen, maar ook in de
groepsdiscussie over dit onderwerp. De motto's lijken derhalve zowel uitdnikking
van een 'persoonlijke missie' te zijn als een inwisselbaar 'retorisch concept' om
een creatieve training van een 'handelsmerk' te (kunnen) voorzien. Hoe zou deze
ambivalentie van 'retoriek' en 'authenticiteit' in de professionele motto's geduid
kunnen worden?

De onderzoekster lichtte op de bijeenkomst haar interpretatie van de motto's toe.
Een motto verwijst met 'retorische' kracht naar 'authentieke communicade' als
'humanistische grondslag' voor het trainingswerk. Dit aspect van 'authenticiteit' in
communicatieprocessen werd in het algemeen door de geiinterviewde trainers als
een fundamenteel 'existentieel niveau' opgevat, dat zij via het creatieve medium
bij de deelnemers beogen te beroeren. Zij 'vertalen' het creatieve medium op een
zodanige 'authentieke' wijze in het eigen vormgevingskader, dat daarin de per-
soonlijke resp. professionele ontwikkeling van de trainer tot uitdnikking komt.
Deze 'authentieke' expressie van de persoonlijke missie die aan het creatieve
trainingswerk ten grondslag ligt, wordt met het professionele motto (metaforisch)
aangeduid. Deze interpretatie van de onderzoekster werd in de groepsdiscussie
besproken en in relatie tot de Organisationen context van het trainingswerk
gebracht. Ten opzichte van het 'existentiele niveau' van 'authentieke communi-
catie' komen de managementdoelstellingen, waarbinnen een aeatieve training of
workshop moet passen, over als van een geheel andere orde. De volgende reeks
managementdoelstellingen was uit het interviewmateriaal naar voren gekomen:
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vo/vwgeve/j,

c/iong«,

De op de groepsbijeenkomst aanwezige trainers stemden in grote lijnen in met de
'ideologie-kritische' interpretatie dat dergelijke managementdoelstellingen van
secundair belang zijn ten opzichte van het 'existentiele niveau' dat met 'de levende
metafoor' in een creatief traject wordt geensceneerd. In het algemeen gaven
trainers aan de managementconcepten en organisatiedoelstellingen de betekenis
van een 'taal' die je moet leren verstaan om een opdracht te kunnen aannemen en
te vertaten in de 'existentiele taal' van het creatieve medium.

Het 'niveauverschil' tussen 'de existentiele vormgeving' en het 'retorisch-ideolo-
gische niveau' van managementconcepten en organisatiedoelstellingen, is door de
onderzoekster in verband gebracht met een 'kritische' invalshoek op het huma-
nistische aspect van het trainingswerk resp. de omstreden 'meerwaarde' van
creatieve communicatiemiddelen voor veranderingsprocessen. De kracht van
'levende metaforen' zou in de eerste plaats verband houden met dit 'diepere',
existentiele niveau van communicatie. Niettegenstaande de pluriforme wijze
waarop dit niveau in de diverse trainingen wordt beroerd, vertegenwoordigt het
gemeenschappelijke humanistische aspect in de professionele motto's de basis van
het trainingswerk. In een van de bediscussieerde Stellingen is deze grondslag
aangeduid als de authentieke en pcrsoonlijke bejegening in communicatie via het
creatieve medium. Dit humanistische fundament wordt geschraagd, zo heeft de
onderzoekster op basis van de interviews geconcludeerd, door een creatieve en
ludicke vorm van 'authentieke' communicatie, waardoor er een krachtig retorisch
appel wordt gedaan op de homo ludens. Dat wil zeggen dat er in een creatieve
training de gehele mens en niet alleen het hoofd wordt aangesproken met het appel
om creatief en 'speiend' te communiceren, los van de professionele of de sociale
rol.

Zoals reeds aangegeven blijkt uit het onderzoeksmateriaal dat de trainers de
/>irf/v;WMe/e leerdoelstelling van de deelnemers aan een creatieve training primair
stellen ten opzichte van de aangereikte /wawage/newfdoelstellingen. Toch raakt het
organisationele aspect ondanks het in de trainingen gelegde accent op 'de
individuele autonomie en authenticiteit' niet geheel uit beeld. In een creatieve
training wordt met het raakvlak van individuele en organisatiedoelstellingen
gospee/rf. De veronderstelling hierbij zou kunnen zijn dat tegelijkertijd met een
persoonlijke resp. professionele trainingsdoelstelling aan organisatie-ontwikkeling
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zal worden bijgedragen. Dit betekent dat een individuele trainingsdoelstelling,
zoals 'de verbetering van de persoonlijke effectiviteit', een gunstig effect heeft op
bestaande samenwerkings-verbanden en communicatiepatronen op de werkvloer
en längs die schakel tevens een bijdrage levert aan het creeren van een ierende',
'vitaliserende', 'bezielende', 'inspirerende', ... organisatie. Deze onderlinge
verwevenheid en interdependentie van persoonlijke en organisatieleerdoelen stelde
de onderzoekster in haar interpretatie van het creatieve trainingswerk op de
voorgrond. Aangezien de aanwezige trainers in het algemeen met deze duiding
instemden, is deze onder de noemer van de 'z(/'ns'Awa//7e/ten '-wzeta/öor als thema
uitgekozen voor de interdisciplinaire uitwisselingsbijeenkomst.

Als derde programma-onderdeel van de groepsbijeenkomst met organisatietrainers
werd een aantal Stellingen bediscussieerd met het oog op verdere aanscherping,
aanvulling en wijziging van het geschetste beeld uit de interviews. Dit gebeurde
onder leiding van een uitgenodigde gastspreekster, die met een loopbaanstart als
creatief therapeute nu in samenwerking met een trainingsbureau beeidende
trainingen ontwikkelt. Een van de Stellingen heeft betrekking op de waarde van de
meta/ör/srne /«va/^oeÄ: voor creatieve trainingen. Een andere Stelling onderstreept
de cen/ra/e />/aate van ae /wens ten opzichte van organisatorische belangen. Weer
een andere breekt een Ians voor de vorming van een organ/saton'scA verAano" voor
belangenbehartiging, netwerken en kwaliteitsbewaking. Er ontstond discussie over
de wenselijkheid van een opleiding en over de vraag naar het meest geschikte
referentiekader voor theorievorming met betrekking tot 'de eigen aard' van het
creatieve medium. In deze discussie gingen stemmen op voor een te vormen
organisationeel kader om 'te netwerken' met het oog op professionele samen-
werking en belangenbehartiging en op de zieh vormende professionele identiteit.
Uit deze discussie volgde geen eenduidige stellingname als groep ten aanzien van
de voorgelegde Stellingen. Wei kreeg een van de Stellingen de voorkeur van drie
van de zeven aanwezige trainers en algemene bijval tijdens de groepsdiscussie:

De Aeoogöe veraVe/w'/ig vaw /we/q/ömcAe co/nwiun/'caft'e e/j /«/eracrte w a//een
vanu/r een /wsoo/i///Jfc gei/J5p/reer^e /wensv/s/e. ee/j ge/oo/ /n ae

aw/ono/w/e en auf/>e/i//c/te/f van a*e

Nog twee andere uitgekozen Stellingen** stelden het belang centraal van 'funda-
mentelere processen van (metaforische) communicatie' ten opzichte van 'opper-
vlakkigere' vormen' van creativiteit zoals 'entertainment' en de 'metaforen-hype'.
De voorkeur voor deze Stellingen wijst op de onderkenning van het belang van een
fundamenteel 'humanistisch' communicatieniveau dat op de groepsbijeenkomst
was gekarakteriseerd als het existentiele niveau van 'persoonlijke bejegening' en
het aanspreken van de 'individuele autonomie en authenticiteit' bij deehiemers aan

28. Deze twee uitgekozen Stellingen hadden betrekking op het belang van een Organisationen inbedding
als beroepsgroep (Stelling 1) en op de aanbeveling om de rol van 'trainer' en 'entertainer' niet in een
persoon te verenigen (Stelling 3).
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een creatieve training. Deze door de onderzoekster voorgelegde duiding van het
creatieve trainingswerk spoort met hetgeen in het voorafgaande literatuuronder-
zoek is gearticuleerd als de gevraagde kritisch humanistische grondslag De op de
groepsbijeenkomst gepresenteerde professionele motto's kunnen derhalve gelezen
worden als voorbeelden van een persoonlijke interpretatie van de gemeenschappe-
lijke humanistische grond, waarin in meer of mindere mate een 'ideologie-kritisch'
moment verdisconteerd is. Ter lllustratie een citaat van een trainer die zijn keuze
voor een motto toelicht:

//ef gaa/ om a*e vormgev/ng vanye /even. 'Aoeye vanye At/wye
y4nĉ er5 gezegt/: //oe gee/y'eye /even vor/w en Aoe gee/ye vorm aany'e /even?
Door te re/7ec/eren op vor/ngev/ng « Aef /woge//y/t am zowe/ y7ex/6e/e a/s
/n/fec/Äe/e s/gna/en ôoW/enecfcŝ  o/> te /»afcfcen en /e toy/fcen waar spraye 15 van
sfagnarte aan we/ oeweg/ng.

Uit dit citaat blijkt hoe juist door dit persoonlijk gekleurde stempelvan
'vormgeving' de kritisch-humanistische grondslag concreet en werkzaam wordt.
De authentieke zijnswijze van de trainer komt tot expressie in de wijze waarop
z(h)ij een 'creatief traject' tot een 'levende metafoor' vormgeeft, waardoor 'het
geloof in de individuele authenticiteit en autonomie' van de deelnemers wordt
overgebracht. De geciteerde trainer operationaliseert zijn 'motto' in een 'meta-
forische taal' met betrekking tot 'huiselijke vormgeving', wat zowel een existen-
tiele als een esthetische component heeft. Als zodanig kan 'authenticiteit' worden
opgevat als een door de trainer belichaamde zijnswijze, een 'zijnskwaliteit' die op
de deelnemende groep humaniserend werkt. 'Zijnskwaliteiten', die onder de
noemer van een professioneel motto gestalte krijgen, zijn bijvoorbeeld: humor,
openheid, creativiteit, liefde, speelsheid, kracht... De onderzoekster had deze
interpretatie van de grondslag van het trainingswerk in termen van de
zijnskwaliteiten-metafoor op de groepsbijeenkomst aan de trainers voorgelegd. In
dat verband had zij betoogd dat er een samenhang üjkt te bestaan tussen het
bevorderen van individuele auto-nomie en authenticiteit en een doelstelling op een
'hoger agregatieniveau', zoals 'organisatie-ontwikkeling'. Vanuit het kritisch-
humanistische perspectief kan dit verband worden verklaard. De verbindende
schakcl zou bestaan uit het stimuleren van 'menselijke' vormen van communicatie
en samenwerking in organisational verband zodat mensen ook individueel tot hun
recht komen in de organisatie en vice versa. Hoewel in zekere zin elk
'maatschappelijk patroon' dat op mensen inwerkt hen per definitie van een
'authentieke zijn' vervreemdt, lijken veel organisatiestructuren dusdanig ver-
vreemdend te werken dat mensen aangeven het contact met deze 'kern' te
verliezen. De 'creatieve trainingen' dragen bij aan persoonlijke en organistie-
ontwikkeling door deze opnieuw te herstellen. Wanneer creatieve trajecten op die
wijze 'menselijkheid' in communicatie- en samenwerkingspatronen bekrachtigen,
wordt dit aspect daardoor tegelijkertijd in 'organisationeel verband' en in ieders
persoonlijke authenticiteit en autonomie ten opzichte van de organisatie versterkt.
In dit verband gaf de onderzoekster op basis van het interviewmateriaal een
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metaforische typering van twee extreme vormen van 'vervreemdende' en 'niet-
vervreemdende' ofwel 'humaniserende' organisationele verbanden: 'de zieke orga-
nisatie' versus 'de lerende organisatie'. Deze op de trainersbijeenkomst besproken
typering was vervolgens op de hierna te beschrijven groepsbijeenkomst met
beeidend therapeuten:

By een z» e&e

• M ae /ym ft/ssen me/i5en a/Jgrf, verborge« verd>*/ê  en AoaA ya/oezie, 5c/ru/</,

• w die verAi/irfi/ig me/ 6«ite/i en /nef de fer/; verZ>roA:en
• weriten me/we« 5a/we/J op Aof ü van cowcwrrenft'c en onfifeennmg
• zyn er m«re/i van r/g/rfe en A/^rarcA/JcAc j/n/c/wren tassen

By een /ere/ia"e o

* «*/e /y/w /«55en mengen. open/ie/</, />/ez;er, Aez/e/;ng en n«/nor
* is er genoeg rui/n/e voor/>/«r//ö/7n/'/e/7 en voor ne/ e/gen vernaa/ van mensen
* /5 er een voea7ng.y/>oa'em voor v;7a/iserenae energ/e, voor ae na/wwr/i/fe
creartv/7e;/ van /nensen
* wora7 moea* gevraaga" van mensen om vraagfe^ens /e /?/aa/sen en in ae
ipiege/ naaryezey'/e /by/ten
* word/ een appe/ geaaan op ye veran/woorae/y/kneiasÄese/

5.6.2 ate groe/7

De serie interviews met beeidend therapeuten had ten opzichte van de interviews
met creatieve trainers een parallel verloop wat betreft de relatief grotere inbreng
van respondenten in deze eerste fase van het project in vergelijking met de
onderzoekster. Ook inhoudelijk bleek er een (vorm)overeenkomst ten aanzien van
de pluriformiteit van 'de context' waarbinnen beide groepen professionals hun
werk verrichten. Terwijl met betrekking tot het werkveld van creatieve trainingen
de pluriformiteit wellicht verwijst naar verschillen in persoonlijke en professionele
achtergrond van de organisatietrainers, lijkt er wat betreft creatieve therapie
veeleer een verband te bestaan met haar (on-)duidelijke 'organisatorische in-
kadering'.

Uit de interviews kwam in de eerste plaats naar voren dat ae naamgeving van
creatieve therapie zeer verschillend kan zijn. Per instelling blijkt er (in-)formeel
een andere naam te worden gegeven aan 'het therapeutisch werken met beeidende
middelen':
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creaf/e/o/crea,
crea//eve ac//Ven>jg, ac//v/7e;7ew /Aera/?/e, ac/i'v/7e/7ew Aege/e/diwg,
crea/ieve /Aera/we, ÄeeWewde /Aera/we, creafreve /Aerap/e AeeWewrf,
spe//Aerap/e, /lowverWe /Aerap/e, a^w"c' '^e fAerqp/e, va£/Amj/?/e,
creaf/eve verew/g//jg, AoA/ynw/w/'wg, ...

Hetzelfde geldt voor Ae/ //wago, dat wil zeggen het beeld van collega's, dienten en
'de instelling' ten aanzien van het vak in de ogen van de geinterviewde creatief
therapeuten. Dit varieert van 'een zeer leuk maar vaag gebeuren' tot een
'uitgesproken duidelijk en effectief therapeutisch middel'. Ook de orgamÄtfo-
mcAe /?os/7/o/ien>ig geeft een zeer uiteenlopend beeld te zien: soms bevindt
creatieve therapie zieh 'ergens zwevend' tussen de verschillende (para)thera-
peutische disciphnes. Soms wordt ze 'geannexeerd' door of is ze 'gelieerd' met
een andere discipline, zoals de activiteitenbegeleiding, de sociotherapie, de
arbeidstherapie, de speltherapie of de verpleging. Een vaag imago en organisato-
rische plek gaat vaak samen met een onduidelijk pakket verantwoorde-lijkheden,
bevoegdheden en taken. Bij gevolg beslist de creatief therapeut op overleg-
momenten niet altijd mee als (mede-)behandelaar over de behandeling van
dienten. Soms heeft de creatief therapeut evenwel een duidelijke plaats in de
organisatie en participeert z(h)ij in overleg- en beslissingsvormen.

Dit resultaat uit de eerste fase van het uitwisselingsproject hangt samen met een
opmerkelijk verschil tussen beide groepen dat ook met betrekking tot andere
thema's naar voren is gekomen en aan de basis Staat van het uitgangspunt van
gezamelijk gewin. Waar de groep creatieve trainers het 'retorisch-ideologische
niveau' van managementconcepten van secundair belang achtten ten opzichte van
fundamentele humanistische waarden in de creatieve werkvormen, daar gaven
creatief therapeuten aan dat de organisatorische context van 'het medisch model',
het dominante psychotherapeutische referentiekader en de beleidsplannen juist een
cruciale invloed op nun functioneren binnen de instelling hebben. Terwijl de
modieuze managementconcepten door de creatieve trainers op 'eigen' wijze in een
existentieel annex creatief thema bij wijze van trainingsdoelstelling worden
vertaald, vertegenwoordigt de organisatorische inkadering van creatieve therapie
met betrekking tot functiewaardering, inschaling en naamgeving een noodzakelijke
randvoorwaarde waarbinnen creatief therapeuten de oorspronkelijke humanistische
onentatie 'hard' moeten maken.

De groepsbijeenkomst met beeidend therapeuten
Parallel aan de groepsbijeenkomst met creatieve organisatietrainers was tijdens de
presentatie van de resultaten van de interviews aan de groep beeidend therapeuten
de balans met betrekking tot de relatieve inbreng van respondenten en
onderzoekster in de onderzoeksdialoog weer hersteld. Om meer zieht te verkrijgen
op de pluriformiteit wat betreft het werk van creatief therapeuten, stond de
volgende vraag voor deze tweede fase van het project centraal:
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p ee/7 ro/ Ay cfe aa/jge/rq#ew p/i/n/ör/n/M/ Am/iew Ae/ wentveW? Om
mogelijk relevante factoren 'in beeld' en 'tot begrip' te brengen had de
onderzoekster voor deze groepsbijeenkomst een 'werkboek' samengesteld. Nadat
zij een toelichting op het werkboek had gegeven, werkten de aanwezige
therapeuten een aantal vragen en opdrachten uit en vond er een groepsgesprek
hierover plaats. De resterende tijd van de bijeenkomst werd besteed aan een
groepsdiscussie naar aanleiding van een radicale stellingname ten aanzien van deze
problematiek door een uitgenodigde gastspreker. De doelstelling van het
aangeboden programma was 'het verkrijgen van inzicht in het organisatorische
krachtenveld' in de eigen instelling, teneinde bewuster te worden van de
mogelijkheid van een 'op instellingsmaat te ontwerpen Strategie' voor de
profilering van creatieve therapie. Deze doelstelling werd door de gastspreker
geplaatst in het lange termijn perspectief om 'de crisis in de geestelijke gezond-
heidszorg tot een kans voor de professionalisering van creatieve therapie' te keren.
Er vond een gedachtenuitwisseling plaats over de aangekaarte thema's, waarbij er
geen consensus werd nagestreefd noch bereikt. Wei zijn een aantal belangrijke
aandachtspunten voor de profilering en profesionalisering van creatieve therapie in
het verslag van deze bijeenkomst geformuleerd, die hieronder worden aangegeven.

De teksten, vragen en opdrachten in het werkboek waren zodanig bijeengebracht
dat van 'de kracht van het beeidende medium' zelf gebruik is gemaakt om een
'diagnose' van de organisatorische positionering van creatieve therapie te kunnen
stellen. Voorbeelden hiervan zijn: 'teken van je werksituatie de energiebalans
tussen zorg (voor anderen) en zelf(ontplooiing)', 'verbeeld je rol in het team', 'ty-
peer de organisatiecultuur van je instelling', 'ontwerp een persoonlijk gekleurd
professioneel motto en logo'. De teksten waren bedoeld als achtergrondinformatie
bij deze opdrachten en hadden betrekking op 'zelf-management', 'leidinggevende
kwaliteiten' en 'organisatiecultuur'. Deze opdrachten waren zodanig samengesteld
dat hiermee het relatieve belang van drie clusters van factoren in kaart kon worden
gebracht, waarvan de onderzoekster veronderstelde dat ze een rol speien bij de
organisatorische positionering van creatieve therapie:

*per.soo/»///'Äe en/?rq/ej5/o«e/e capac/te/te/j van cfe

Uit de groepsdiscussie bleek dat er verschillend wordt gedacht over welke factor in
dit cluster van overwegend belang is voor de organisatorische plaats die creatieve
therapie in een instelling inneemt. De meeste reacties kwamen neer op een
relatieve waardetoekenning in het samenspel van deze factoren. Ter ülustraüe
volgt hieronder een uitgesproken mening van een beeidend therapeute, werkzaam
is in een psychiatrisch dagcentrum, over het samenspel van de eerste en de derde
factor.
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£/;7e/nde/yA: Aa«g/ ne/ a/ vaw de perroon d/e aaw de to/? s/aa/ o/ de
daaaWr£e///A: wort// vera/7<ferf/. 7e Ä:«n/ye dan oo£ a/vragen wa/ de orgamsarte
c/an werAre/yA: w? Maar de crea//e/7nera/>e«/ ze//"za/ deze '/»ersoon aa/7 de /op'
/woe/en ;'n/örmerert en en/AoM /̂a /̂were/j. ./e woe/ een 'n/ei/w /?ersoon' dan ooit
zorgvw/d/g Aewer/ken en Ae/i/iis /a/en ma/ten me/ de ge/ie/e orgamsa//e.

Hier tegenover Staat een ander type reactie van therapcuten om een van de drie
factoren als de belangrijkste naar voren te schuiven:

/ / e / « n/e/ de vera/i/woorde///Jfcne/d van de /Aerapen/ »iaar van de ;nrfe///>ig. Z)e
;nfte////ig /woe/ non-ver/>a/e /nerap/e ie/angryA: v/nden en deyäc//;/e;/en 6;eden.
//ef wioe/ d«5 ooA: door de gene/e organ/'jarte gedragen worden. De organ/satfe
5/aa/ overa/ Z>oven, dws de en/ge /wan/er waaro/? /ie/ A:an /5 O/J /ns/e/Z/ngsniveaM.

Aldus een beeidend therapeut in een TBS-kliniek. Een andere therapeut die op een
centrum voor (oorlogs- en vluchtelingen-)getraumatiseerden werkt stelt hier tegen-
over:

zwaar/e/?Mn/ woe/ Ay yeze// //ggen. £en setf/ng verander/, d«5 daar moe/
n/e/ a//e energ/e naar /oe gaan Offida/ er Aran̂  op vervree/wd/ng aanwez/g /'J. Je
moe/ vanM/7ye v ^ de /n5/e///ng Ae/nv/oeden.

Nog twee andere beeidend therapeuten spraken zieh voor het overwegende belang
van 'de persoonlijke factor' uit, waarbij een therapeute die werkzaam is op een
medisch centrum wel in het belang en de mogelijkheid zei te geloven om met het
multidiscipliaire team gezamelijk een vuist te maken tegenover de (organisato-
rische) buitenwereld, terwijl de hierboven geciteerde therapeute van het psychia-
trisch dagcentrum deze mogelijkheid juist relativeerde.

Hoewel er in de groepsdiscussie onduidelijkheid bleef bestaan over (de zinvolheid
van) de scheidslijn tussen 'zorg' en 'therapie' werd wel algemeen onderschreven
dat de verwatering van de grens tussen 'creatieve activiteiten' als 'dagbesteding'
en als 'therapie' of 'behandeling' onwenselijk is. In dit verband refereerde de
onderzoekster naar een mogelijk gaande zijnde ontwikkeling binnen het werkveld
van creatieve therapie, die met de verzakelijking en reorganisatie van de zorg
parallel loopt. Hangt de (on-)duidelijke organisatorische positionering van crea-
tieve therapie in een instelling samen met de (on-)mondigheid van de betreffende
clienten-populatie? Is er er een trend gaande dat creatieve therapie voor on/nond;ge
patienten, zoals 'verstandehjk gehandicapten', 'kinderen' en 'dementerende
ouderen' van 'therapie' naar 'begeleiding' tot 'zorg' degradeert, terwijl voor
mo/7d/ge dienten in de psychiatrie er een duidelijke therapeutische settting blijft
bestaan? Achter de 'organisatorische innovatie' waardoor de patient een klant van
gezondheids-'producten' wordt, kan een minder fraaie werkelijkheid schuilgaan.
Pakt de opwaardering van de lijdzame 'patient' tot een consumerende 'klant' ook
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inderdaad voor alle partijen gunstig uit? Wat betekent de mächtige en strategische
positie van de nieuwe 'zorgmanager' als spil in deze reorganisatie van de zorg voor
de andere disciplines? Voor creatief therapeuten lijkt een 'ondersteunende rol' in
de zorg voor (onmondige) patienten samen te gaan met een onduidelijke plaats in
de organisatie en het niet structured aanwezig (mögen) zdjn op overlegmomenten.
Bijvoorbeeld volgde uit de opdracht over 'de energie-balans' dat de meeste
therapeuten last hebben van 'een organisatorisch overgewicht' wat dit betreft door
'extra' of 'onduidelijke' nevenactiviteiten die de organisatie verlangt maar niet
(genoeg) honoreert. Volgens de eerder geciteerde beeidend therapeut van de TBS-
kliniek:

//ee/ vee/ organ/sa/oracne /afce« A:o/ne/J Ay my /erec/i/. Daar/n ZOM /it graag
v/nrfe« few o/?z/c/i/e van myn andere wer*.

Hier tegenover stelt een beeidend therapeute met leidinggevende taken binnen een
verpleeghuis:

Door ye oez/g /e Ao«de/J me/ nevenac//v/7e//en fa/nye n/ewwe con/ac/en
en few /it /evens rec/ame ma£en voor myn <//e/i5/. Daardoor /ever/ ne/ my i/i
ver«ou£Äng g e n o e g op. .. . • • •

Een beeidend therapeut in de gehandicaptenzorg omschrijft het dilemma dat deze
problematiek voor een creatief therapeut met zieh mee kan brengen, als volgt:

von de fet/ze, wo/ we/ en wa/ mer /e doen /s nee/ moe/'/yA. /A: z/e my
/fceer o/> teer genoodzao)t/ om vee/ dt/igen A«/7en wer^/ya' fe doen. >l//ej word/
door e/fcoar neen gep/ond. Over/eg /j er we/ maar fawn/ j/ecnte sporadwcA
voor. .4/s /it 5er/e«zer ZOM worden genomen, dan zoi/den myn werituren oo*
/oenemen.

Ook het 'vage' imago door de naamgeving 'creatief werd in de groepsdiscussie
algemeen als 'negatief bestempeld en in relatie gebracht met de onduidelijke
organisatorische positionering. Velen gaven de voorkeur aan een naam welke aan
het specifieke medium gerelateerd is, zoals 'beeidende therapie', analoog aan de
term 'muziektherapie' die inmiddels is ingeburgerd.

De volgende algemene aandachtspunten, die op instellingsmaat toegesneden
moeten worden, werden door de aanwezige therapeuten in de groepsdiscussie naar
voren gebracht en onderschreven:

• Het belang van een sterke lobby
• Geen gaten laten vallen in de (ontstaans)geschiedenis van creatieve therapie in

een instelling
• Een door de instelling gedragen 'zorgvisie' die de negatieve kanten van de

verzakelijking van de zorg kan voorkomen of tegengaan
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In het werkboek was de werkbeleving van creatief therapeuten in verband gebracht
met een 'organisatie-thema' uit de interviews met trainers in de vorm van de vraag:
Hoe ziek is de geestelijke gezondheidszorg? De op de trainersbijeenkomst bespro-
ken metaforische typering van 'de zieke' versus 'de lerende organisatie' werd in dit
verband aan de aanwezige beeidend therapeuten voorgelegd. Uit het groepsgesprek
hierover bleek dat het beeld van 'de zieke organisatie' algemeen herkenbaar was.
Het stemde overeen met de ervaring van veel therapeuten in de vorm van
'verziekte arbeidsomstandigheden', vooral wat betreft organisatorische aspecten
van het werk. Kennelijk doen dienstverlenende organisaties met disciplines die
gespecialiseerd zijn in psycho-sociale problematiek om 'pathogene communicatie-
en interactiepatronen' van klanten weer gezonder te maken, zelf niet onder wat
betreft ziekmakende factoren in samenwerkingsverbanden, communicatie en
werkdruk,- leidend tot stress, ziekteverzuim en overspannenheid. Dit opmerkelijk
resultaat onderstreept het belang van een door de instelling uitgedragen zorgvisie,
die tegenwicht kan bieden aan de verzakelijking van de zorg, welke gepaard gaat
met toenemende strijd en concurrentie tussen de verschillende disciplines. De
gepropageerde heilzame ingredienten van 'concurrentie' en 'marktdenken' doen
steeds sterker hun intrede binnen instellingen, terwijl ze tegelijkertijd nagenoeg
niet meer als een 'kapitalistische' ideologie worden onderkend, maar zieh als de
'onbetwistbare status quo' laten gelden.

In het werkboek was een opdracht opgenomen met betrekking tot een veel
voorkomend probleem dat hiermee verband houdt, namelijk de 'communicatie-
kloof tussen management en werkvloer. Dit leidde tot een uitwisseling van
algemeen herkenbare werksituaties en ervaringen in verband met dit probleem.
Creatief therapeuten hadden hun ervaring op dit punt in de interviews veelal in
termen van /M?/;7;eAe en anrropo/og/.ycfle metaforen verwoord:

£r Aeerjf A/er een soor/ sfro/fct//fKMr.

ffe wer/te/7 /»er /n een nee/ ges/o/en yyjteem /we/ to6oe '$.

£> word/vee/op c/e/»erioo/J geipeeW.

A/e/ ne/ /nanage/wenr w er geftrefc/fc/ge co/WAWun/ca//e.

£ r wort/en veriorge/j agenda'5 ge/ian/eerrf

£ r fi/Arf een soor/ A:ou</e oor/og gaande. ; •

De 'metaforische' beeiden over deze 'communicatiekloof die in het werkboek
waren ontworpen, werden na de groepsbijeenkomst aan de onderzoekster gegeven
of later opgestuurd. Op grond van een evaluatie van de groepsdiscussie en de
toegestuurde beeiden was de keuze gemaakt om een veranderingsmetafoor met
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betrekking tot de 'communicatiekloof als gemeenschappelijk onderwerp voor de
interdisicplinaire uitwisselingsbijeenkomst uit te werken.

Na deze groespdiscussie over onderwerpen uit 'het werkboek' was het thema 'de
toekomst van creatieve therapie' aan de orde gesteld met het oog op de alom
gaande zijnde bezuinigingen, reorganisaties en fusies en de beleidsverandering
naar protocollair werken. Aan de hand van een provocerende stellingname door
een gastspreker, een muziektherapeut met een leidinggevende functie, werd het
algemeen heersende 'doemdenken' onder creatief therapeuten aan de kaak gesteld.
In zijn verhaal relativeerde deze therapeuten coordinator de betekenis van het
'negatieve rapport' van de visitatiecommissie over de HBO-opleidingen door te
benadrukken dat het door mensen is opgesteld die niet ter zake kundig zijn wat
creatieve therapie betreft. Aan de andere kant wees hij op een zwakke kant van
creatief therapeuten, namelijk de 'angstige houding' met betrekking tot organisaüe-
aspecten zoals macht en hierarchic Hier tegenover stelde hij 'de feitelijke
successen' die creatieve therapie in haar relatief jonge geschiedenis toch reeds
heeft geboekt, wereldwijd en binnen Nederland. Gezien deze potentieel gunstige
constellatie pleitte hij voor een 'cultuur-verandering' wat betreft de (ver)houding
van creatief therapeuten tot de instelling en een 'mentaliteitsswitch' van een
'doemscenario' naar een 'successcenario' voor de toekomst van creatieve therapie.
Dit werd in de groep algemeen herkend en de 'gewenste verandering naar het
succesdenken' werd concreet vertaald als

• Het investeren in dwarsverbanden
• Het profileren van creatieve therapie door middel van workshops
• Een gewenste en noodzakelijke verandering van de organisatiecultuur van

'solist' naar 'orkestlid' leidend tot 'overleg' en 'samenwerking' met collega's
en andere disciplines

• Werken aan meer beslissingsbevoegdheid en gelijkwaardigheid met andere
disciplines

• een goede timing van te zetten stappen

Het door de gastspreker gelanceerde thema duidt op de correspondentie en
interdependentie van 'individuele professionele ontwikkeling' en 'organisatie-
ontwikkeling'. Dit heeft de onderzoekster in haar verslag van de bijeenkomst ge-
formuleerd als een gewenste verandering in de professionele attitude van 'Wat
betekent de(reorganisatie voor mijn plaats als creatief therapeut?' tot 'Wat kan ik
als creatief therapeut voor de (re)organisatie betekenen?' Met betrekking tot de
generatie van ideeen voor deze 'attitudeverandering' zou de uitwisselingsbijeen-
komst een kader bieden.
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5. (5.3 De ;w/mfis/c/?//>Kwre

Bij de opzet van de laatste, interdisciplinaire groepsbijeenkomst is een integratie
nagestreefd van beide voorgaande bijeenkomsten, zowel wat betreft de inhoude-
lijke thema's als de groepsverschillen die in de onderzoeksdialoog naar voren zijn
gekomen. De zijnskwaliteiten-metafoor, veranderingsmetaforen en het model van
metaforische communicatie en interactie waren de drie thema's welke de onder-
zoekster op basis van de twee voorgaande fasen van het project had uitgekozen en
geoperationaliseerd met het oog op de doelstelling van gezamelijk gewin. In deze
paragraaf wordt de respons van de aanwezige respondenten op deze onderzoeks-
thema's beschreven.

Het eerste thema, de ziinskwaliteiten-metafoor, geeft een concretisering van het
kritisch humanisme in de creatieve trajecten in therapie en organisatie-trainingen.
Deze metafoor werd door de aanwezige respondenten door middel van een
verbeeldingsopdracht uitgewerkt. De onderzoekster introduceerde het themazijns-
kwaliteiten als een metafoor voor de /vo/ess/owe/e en /7ersoon//yA:e kwaliteitew van
een therapeut of trainer die z(h)ij door middel van een creatieve werkvorm
uitdraagt. De 'creatieve leertrajecten' zijn op zodange wijze georganiseerd dat
persoonlijke en professionele aspecten van het handelen integraal worden aan-
gesproken en in hun samenhang in de (creatieve) dialoog aan bod komen. Dit
aspect was door trainers en therapeuten in de interviews veelal aan de hand van de
spelmetafoor verwoord. De 'als-of-situatie van het spel biedt een kader om op een
'verdekte'en veilige manicr te cxpcrimenteren met de professionele of sociale
identiteit van deelnemers. Tegelijkertijd laat de spel-situatie ruimte voor expressie
van andere aspecten van de persoon dan alleen de professionele of de sociale rol.
Door een muziektrainer was dit als volgt verwoord:

/n de /ra/rt/wg speelye we ye

De spelmetafoor verwijst naar het fundamentele gegeven dat de creatieve werk-
vorm behalve 'entertainment' en plezier een /i/oVefe /eervorm vertegenwoordigt,
resp. een vorm van creatief 'ervaringsgestuurd leren' bewerkstelligt. Uit het inter-
viewmateriaal bleek dat de integratie van het spelplezier van de 'homo ludens' met
de ernst van een leerdoelstelling wordt gedragen door de perjoon/Z/Ae Ae/roA:-
/fcew/ie/fl' en i/j/egr/Ye/7 van therapeut of trainer. De volgende uitspraken van twee
met imaginatiemethoden resp. dramamiddelen werkende trainers, verwijzen hier-
naar:

.4/s cowsWewf/woefye zijn wafye zeg/.

Tit zer eew ander noo/7 voor war iJfc zey" '^ ' zow w/7/e/i ete/i.

Wanneer een organisatietraining vanuit dit fundament van persoonlijke betrokken-
heid en integriteit is opgezet, zou dit de toon zetten voor een overeenkomstige
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groepsdynamiek, die vervolgens weer een appel doen op ieders persoonlijke
betrokkenheid en integriteit, wat leidt tot 'authentieke communicatie'. In de vol-
gende citaten van twee, met beeidende middelen werkende, organisatietrainers is
deze 'grondtoon van authenticiteit' en de navenant bewerkstelligde groeps-
dynamiek als volgt verwoord:

By o/w «oey? /j/emawa'/vecie.s me/ de a/jderen m de /naa/ /e s/aa/r Afee... wa/y'e
/naar voor ge ts ' e/gews/ au/nen/iefcs verzzw/, my gaa/i ervan M// da/ ye

6ez/g Ae/i/ e« /eders Aiydrage « ge/j/jbeaarc/jg aan d/e vaw anderen,
//eer/y/fc a/* /wewsert vooroorde/en «eWen, /joe wieer /ioe Ae/er/ //e/ roc/rfe/-
c/rcH/7 « vaafc nog /?e/ emge />/ez/'er da/ mensen M/7 AM« werfcs/7wa//'e Aa/en. ^'

5a/wen Ärwnj/ mafre/7 werto on/doo/end e/j

De trainer uit het eerste citaat gebruikt de 'negatieve' inbreng van dienten, zoals
roddels op het werk, als werkmateriaal voor haar beeidende trainingen. Deze in de
training geuite 'negativiteit' en 'weerstand' vormt zij door middel van de
retorische 'kunst van het omdraaien en provoceren' om tot een 'positieve' erva-
ringsbasis. Een trainer dient hiervoor echter eerst een vertrouwensrelatie met de
dienten aan te gaan door middel van persoonlijke betrokkenheid en integriteit. Pas
dan zullen deelnemers 'de luikjes' naar verborgen kamers van taboe's en geheimen
op de werkvloer openen. Het emotionele trainingsmateriaal kan, zonder deze
vertrouwensbasis, gemakkelijk een afbrekende lading van cynisme en 'acting out'
verkrijgen, in plaats van de constructieve geladenheid van ironie en paradoxen die
in 'rituele vormen van enactment' tot uitdrukking komt. De 'zijnskwaliteiten-
metafoor' verwijst naar deze kritische maar constructieve omgang met de humanis-
tische waarden die in de creatieve dialoog gestalte krijgen. Namelijk op grond van
de rundamentele samenhang tussen de persoonlijke zijnswijze van trainer of
therapeut en de professionele vormgeving van de creatieve training, wat resulteert
in een ludieke vorm van 'authentieke communicatie' met de deelnemers.

Na een gecomprimeerde*' introductie van dit thema stelde de onderzoekster dat uit
het interviewmateriaal naar voren kwam dat organisatietrainers deze 'kracht' van
het creatieve trainingswerk in de vorm van een 'professioneel motto' resp. een
'handelsmerk' in vergelijking met creatief therapeuten beter weten uit te baten. Dit
zou ook kunnen samenhangen met de 'autonome positie' die zij innemen ten
opzichte van de organisatie die hen inhuurt. Hier tegenover reageren therapeuten
als het ware 'defensief op de bedreigende bezuinigingen en reorganisaties binnen
nun instelling. Zij moeten de oorspronkclijkc humanistische onentaüe van crea-

29. Informatiemateriaal van 'Art catering'.
30. Op de bijeenkomst zelf heeft de onderzoekster een verkorte versie van deze toelichting gegeven, op
grond van haar inschatting dat dit thema bij de deelnemers op basis van de interviews en de voorgaande
bijeenkomsten reeds voldoende in beeld zou zijn. Zoals aangegeven in paragraaf S.I bleek uit de
evaluatie van deze bijeenkomst echter dat dit (ten dele) een inschattingsfout is geweest en zouden
sommige deelnemers aan deze uitgebreidere versie behoefte hebben gehad.
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tieve therapie vertaten in harde 'stappenplannen', 'meetbaar effect' en behaalde
'patientenload'. De kritisch-humanistische grond van betrokkenheid, authenticiteit
en integriteit zei de onderzoekster evenwel cruciaal te achten voor beide beroeps-
groepen. Deze 'grond' krijgt een verschillende kleur door de individuele 'zijns-
kwaliteit' van therapeut of trainer, zoals: humor, bezieling, openheid, liefde,
speelsheid, kracht, mildheid. Na deze toelichting gaf de onderzoekster aan hoe
zijnskwaliteiten in beeld gebracht kunnen worden door middel van kleursymboliek,
meegebrachte objecten die de vier natuurelementen representeren en zelf te
tekenen Symbolen met wascokleuren op papier. De aanwezige respondenten
werden vervolgens uitgenodigd om met behulp van deze middelen de eigen
'zijnskwaliteit' metaforisch in beeld te brengen. Veel respondenten verkozen 'de
steen' als symbolisch object voor het natuurelement aarde, soms ook 'vuur', waar-
aan zij als 'zijnskwaliteit' een persoonlijke invulling gaven. Deze opdracht leidde
onder andere tot de volgende metaforen:

£en me/ AeeWenrfe mi doWera werArewrfe /ramer Aaa" Ae/ fcaars/e a/s .
voor Ae/ e/emen/ 'vwi/r' geAöze« en /efewde Ae/ .srymAoo/ van een vt/«r-

voor '7?ooa", /fcracA/, vwar, ener^/e, /icA/, vonfen ".

Aewze voor ae e/e/nen/en 'aarae' en VKwr': //e/ geteÄent/e ,yymZ>oo/ van de
verwor/e/zng ;n ae aarae me/ een 5/ra/ena* vwwr a*aarioven waj a/fco/ns/;g van
een mwz/e)t/ra/ner me/ a*e Z>e/eiten/j: "Fan«// tern - con/ron/arte: ve/%Ae;«/
naar A/nnen en weer M//5/ra/en naar A«//en. Fan«// ye wor/e/j, n/euwe paaen

ouae /7aa*en

ge/efcenae iymftoo/ van 'a*e Z»oo/n a/e u/7 een /aar* groe//' abor een
/AerapeM/e, werAraam /n een 'mu/ft' yünc//one/e eenAe/a" A/nnen a"e

vo/wa5jenen/7yycA/a/r/e, ZOM j/aan voor "5/ev/ge 5/a/?/?er5, grona" onaer m 'n
voe/en, iajraa/, a'u/a'e///jtAe/a'. Daann groe>/ een Aoom, Arz/g/ een ftoom ae Aan5
/e groe/en."

£en ÄeeWena* /Aera/>eu/e van een /wyeA/a/mcA cen/n/m /efenae Ae/ .symioo/
van zonovergo/en aara*e me/ een s/ra/ena'e zon er^oven, en ga / A/eraan ae
fte/eitenw: Dege////fc, Ae/rowwAaar praA/z'scA, AowaV z/'cA aan a/spra&en, con-
cree/, zorgena", /nvoe/ena", voorwaara'escAe/jpena' faara'e-e/enien/^ groep^men*,
Awmor, geze///gAe/a" en warm/e (Vwi/r-e/emen//

Als opstap voor de groepsdiscussie gaf de onderzoekster aan dat de 'zijns-
kwaliteitenmetafoor' een waarde vertegenwoordigt voor de professionalisering van
creatieve trajecten in therapie en organisatietrainingen. Deze metafoor benadrukt
dat de creatieve werkvorm een kader genereert voor 'ervaringsgestuurd leren' dat
op fundamentelere wijze in de 'belevingsorganisatie' van de mens ingrijpt in
vergelijking met cognitief gerichte leertrajecten. Door de creatieve werkvorm
wordt immers niet alleen het hoofd maar vooral het identiteitsniveau van
deelnemers aangesproken. Het leereffect berust derhalve niet zozeer op verbale
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informatie-overdracht als wel op emotioneel-interactieve overdracht van betekenis-
elementen met betrekking tot (de ontwikkeling van) professionele en persoonlijke
vaardigheden. Wat dit'fiindamentele' niveau betreft zou de vraag gesteld kunnen
worden of er een wezenlijk verschil bestaat tussen 'creatieve therapie' en 'creatief
trainingswerk'. Op dit punt nam de onderzoekster een radicale Stelling in, namelijk
dat de therapeutische en de trainings-trajecten eigenhjk twee Varianten vertegen-
woordigen van 'eenzelfde' creatief ervaringsgestuurd leerproces. Verschillen
tussen beide professies hebben als zodanig meer te maken met pluriformiteit wat
betreft de maatschappelijke, ideologische en organisationele context en met metho-
diekverschillen ten aanzien van de (specifieke psychische problematiek van de)
betreffende doelgroep. Tegenover deze 'vormgevings-' of 'contextuele' ver-
schillen verwijst de humaniserende dialoog in creatieve trajecten naar het
gemeeschappelijke fundament van 'persoonlijke betrokkenheid en integriteit' van
trainer of therapeut welke als 'zijnswijze' doorstraalt in de retorisch-methodische
vormgeving van het creatieve medium en als 'authentieke communicatie' met de
deelnemers. De 'zijnskwaliteiten-metafoor' vertegenwoordigt aldus de onderlig-
gende fundamentele kritisch-humanistische 'eenheid' tegenover de contextuele
verscheidenheid.

In de hierop volgende groepsdiscussie onderstreepten de aanwezige respondenten
weliswaar het belang van dit fundamentele 'existentide' niveau van communicatie,
maar overwegend hidden zij toch vast aan een 'absolute' grens tussen beide
professies. Deze zou samenhangen met een fundamenteel verschil in autonoom
tegenover afhankelijk 'zijn' van deelnemers aan een training versus psychiatrische
patienten, resp. met een verschil wat betreft de geintegreerde tegenover gebroken
'identiteit' van 'patienten' tegenover 'dienten'. De zijnskwaliteiten-metafoor heeft
ten opzichte van deze 'conventionele' opvattingmet betrekking tot(professionele)
identiteiten een 'grensoverschrijdende' betekenis. De metafoor verwijst naar het
trainings- en therapeutische werk als een vorm van creatief 'ervaringsgestuurd
leren' dat inhaakt op algemeen menselijke aspecten van communicatie en
interactie, waarmee er een radicale betekenisverschuiving in de conventionele
professionele scheidslijnen teweeg wordt gebracht. De onderzoekster gaf aan dat
creatief therapeuten mogelijk hiermee hun voordeel kunnen doen. Op basis van
deze humanistische samenhang zouden zij hun 'zijnskwaliteiten-metafoor' tot een
persoonlijk gekleurd 'motto' of 'handelsmerk' kunnen ontwikkelen, naar het
voorbeeld van de markt voor creatieve trainingen, inspelend op en als tegenwicht
tegen de verzakelijking van de zorg.

Het tweede thema. de communicatiekloof tussen management en werkvloer. is
vormgegeven aan de hand van vier door therapeuten ingebrachte casussen. Deze
werden in kleinere groepen besproken, leidend tot een 'metaforische oplossing'
voor het betreffende communicatieprobleem. In iedere subgroep was &n trainer
aanwezig die het probleem vanuit 'management-perspectief belichtte. De aldus
gezamelijk geconstrueerde veranderingsmetafoor werd door iemand uit de sub-
groep weer teruggerapporteerd in een afsluitende plenaire bespreking. Deze opzet
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had de onderzoekster vooraf aangegeven om een uitwisseling van ervaring en
ideeen over deze problematiek tussen beide groepen te laten ontstaan. De volgende
vier veranderingsmetaforen waren het resultaat en werden als volgt omschreven:

De //avenmees/er (fe/tf/nggevertüfe va/i crea//eve /Aerap/e /n een nfö-Aßn/eArj
d/e Ae/ 6oo(/e fcreafieve /Aerap/e,) t/a/ een Aaven zoeA:/ (We mei/we /?as/7/e «a de

/waar

/n Ae/ oee/d van We bergen en de öa/en' werden moge/yArAeden gescAe/s/ over
Aoe de 'oerg/nensen' f/wanagemen/ van een /wycA/a/nscA cen/rw/nj /ne/ de
da/znensen' fcrearte/ /AerapeKten en andere a7.ncp//ne.s op de werA /̂oer,) wi

con/ac/ georacA/ Arwnnen worden: ft/yvooroee/d door m/dde/ van Ae//co/?/er.s o/
door Aergwande/zngen.

6ee/d van een ybrens' was «//gewerA:/ o/w aan te geven Aoe een crearte/
('wer/tzaa/n, /n een 7BS-ifc//n/e£ voor 2edende//na«en/en^ me/ de a/ft'ft/-

de van een yörens gezond ton A/yven door een gezonde' ^re^q/irand en
aM/ono/n/'e /en o/?z;cAte van een 'z/e£e organ/5arte' /e oewaren.

Z)e oee/den van 'fo/nrfmerf', Vraagzaad'en 'comniMn/cerende vaten' dw/den/n
6ee/d/aa/ een o/?/ojj;ng aan voor Ae/ commMn/ca/ZeproA/ee/n ;n een
voor ver5/ande/;y/fc geAand/cap/en; door de 'comn/Mn/ca//eve iferacA/' van '
a/5 'nje^/' /e georw/Aren o/n de co/n/nwn/cafte /we/ Ae/ /nanage/nen/ weer /e
Aer*/e//en en /e versterben. 'Kraagzaad' ZOM de gefc/o/cteerde comniMn/ca/ie-
Arana/en A^nnen o/jenen. Door Ae/ /ns/e//en van 'com/m/n/cerende va/en'
Arwnnen ze ooA: open 6/yven.

Deze in kleine heterogene groepen ontworpen veranderingsmetaforen hebben als
een Ara/w/oA: gewerkt om het ervaren probleem te verwoorden en erover met
collega's uit te wisselen. In geval van de 'havenmetafoor' heeft ze bovendien als
i/rfveAer gefungeerd - zo bleek uit de telefonische evaluatie - om het probleem met
de leidinggevende daadwerkelijk aan te kaarten. Het beeld van de dal- en berg-
mensen was (nog) te weinig uitgewerkt om deze meerwaarde te verkrijgen (bij-
voorbeeld wat betekenen 'de helicoptervluchten' en 'de bergwandelingen' ver-
taald naar de praktijksituatie van de betreffende inStelling?). Ook de andere
beeiden waren nog onvoldoende geconcretiseerd tot waar zij in de praktijk voor
kunnen staan. Niettemin duiden ze in de taal van het medium op een overbrugging
van de communicatiekloof door de 'metaforisch verpakte' mogelijkheid om het
directe persoonlijke contact met leidinggevenden te herstellen en open te houden.

Het derde thema. het 'model van de metafoor', had tot doel om aan te geven hoe de
feedback van respondenten in het model is verwerkt door de dynamiek van
veranderingsprocessen meer op de voorgrond te stellen en in concretere termen te
benadrukken. Hiervoor bleek op de uitwisselingsbijeenkomst te weinig ttjd te zijn.
Derhalve is er een extra telefonische interviewronde aan de vierde evaluatiefase
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van het project toegevoegd. Deze 'evaluatieve fase' van het uitwisselingsproject
leverde verschillende reacties op. Globaal kwam naar voren dat het concept van de
metafoor als invalshoek om creatieve trajecten 'methodisch' en 'ideologisch' te
interpreteren voor de respondenten in het algemeen en voor creatief therapeuten in
het bijzonder een te hoog abstractieniveau heeft om direct op de praktische
werksituatie en de eigen deskundigheid toepasbaar te zijn.

Een reactie van een 'creativiteitstrainer' verwoordt in dit verband de
van de metafoor:

/neta/bor sc/iep/ vryAe/d /waar ooA: vri/A/yVena77e/d. A/e/a/oren fa/nwew
vr//6r/'e/voor o/?/>or/uw/\y/we wer/»«.- we /?/«A&en u/7 de

In andere reacties werd het contrast benadrukt tussen het a6s/rac/e en
fcjrafaer van het metafoor-model en de concrete en afynam/sc/ie wijze waarop
trainers en therapeuten over ontwikkelings- en veranderingsprocessen spreken. De
volgende negatieve reacties van creatief therapeuten op het voorgestelde 'model
van de metafoor' zijn vanuit de ervaring van dit contrast te begrijpen:

/it c/en£ me/ zo /n ftee/t/en en me/q/ören.

A/e/q/bren rfu/rfen een "a/.so/-s/7Ma//e' aan en fa/nnen daarom te
rfoe/ger/cn/ rfe za<^ waar Aef om gaa/ omscnryven.

A/e/q/oren zi/n te a-speq/?eA: om rfe e^senfte /e rafcen.

£en y?/o5o/?5cne verwoorrf/ng vervterfa eerrfer ne/ vage /mago van creafz'eve
/nerqp/e aan a*a/ ne/ vera'M;a'e/7yJk/ wa/ crea//'eve /nerqp/e e/gen/z/A: w.

Een positievere reactie gaven respondenten wanneer zij werden uitgenodigd het
concept concreet te maken aan de hand van een aan de praktijk ontleend beeld, dat
het dynamische karakter van communicatie- en veranderingsprocessen in therapie
en training vermag aan te duiden. Een met beeidende middelen werkendethera-
peute annex trainer gaf de volgende twee concrete metaforen over 'de meer-
waarde' van het creatieve medium, 'de zieht na het optrekken van de mist' en 'het
zien van de eigen bouwconstructies':

Oearteve weritvormen Arunnen a"e mwrtge 5*7i/a//e /a/en z/en waar/n
iev/na*/, en /eren z/en noe a"e m/rf ten

//e/ A/ea"/ een weritvorm om ne/ AowwwerA: van /'emana^ /even /e Aefayten en a*e
verscn/7/enae 6oMwcon5/rwc/i'es na te gaan waarmee /emana" zyn /even
vormgee/?.
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Een muziektrainer zei in zijn trainingen met de metafoor van 'de onbewaakte
spoorwegovergang' te werken:

Z)e /HMZ/evtworAs/jop cree"er/ een onftewaaAr/e spoorwegovergang naar
'vooriy' de ce/j«/t/r van nef

Een creatief therapeute die een bureau voor loopbaanbegeleiding met beeidende
middelen is begonnen omschrijft 'de kracht' van haar werk met de 'trechter-
metafoor':

/A: £>en een /recA/er en /eer niy/i c/zönten frecA/ere/i, zodaf zy ze//"Aer esse/i//£/e
Jtwnnen Aa/e/i M/7 WO/ er Aoven Aro/wf in de Aee/dende sessies.

Deze 'evaluatieve fase' van het uitwisselingsproject onderstreept de in de vijfde
paragraaf beschreven uitkomst uit de onderzoeksdialoog dat het 'model van de
metafoor' in haar gepresenteerde abstracte en statische vorm niet in overeenstem-
ming is met de taal van creatief therapeuten en creatieve trainers. Een dynamische
uitwerking op basis van concrete metaforen uit de praktijk, zoals hierboven aan-
gegeven, kan aan deze kritiek tegemoet komen.

Een hiermee samenhangende conclusie uit het voorgaande sluit aan op wat in het
derde hoofdstuk is benoemd als het verschil tussen het 'wetenschappelijke discours
van de organisatiekunde' en de 'praktische managementtaal'.*' Er blijkt een niet te
negeren onderscheid in soorten kennis en discoursen te bestaan. Tegenover de
concrete metaforen, ontleend aan de taal van het creatieve medium, waarmee
professionals communicatie- en veranderingsprocessen verwoorden, staan de .///o-
so/?.scne metaforen die spelen' met het medium van de taal. Er blijven onophef-
bare verschillen opspelen tussen het praktische discours van de künde, de abstracte
wetenschappelijke taal en de filosofische stijl van dit onderzoek. Vanuit een
bemiddelaarspositie, van waaruit de interviews en de groepsbijeenkomsten zijn
opgezet, waren de verschillen te overbruggen. Echter wanneer de uitkomsten van
de onderzoeksdialoog in e^n van beide discoursen verwoord worden, treden de
verschillen weer aan het daglicht. Deze conclusie wordt onderstreept door een
andere bevinding uit het uitwisselingsproject, namelijk het groepsverschil tussen
beide groepen professionals, waamaar hiervoor reeds is gerefereerd. De 'taal' van
creatief therapeuten is minder reflectief en verbaal, meer praktisch van aard, op het
doen en de verbeelding gericht in vergelijking met die van de organisatietrainers.
Dit verschil bleek op de interdisciplinaire bijeenkomst zowel een hindernis in de
groepsdiscussie over de betekenis van de zijnskwaliteiten-metafoor, als een hulp
voor de uitwisseling in vier subgroepjes door middel van de verschillende
perspectieven van betrokkenen op de ingebrachte casus over een communicatie-
probleem, hetgeen in de constructie van veranderingsmetaforen resulteerde.

31. Hoofdstuk 3, paragraaf 2.1, p. 106 e.v.
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Vooral in het kader van dit laatste thema over de herkenbare 'communicatiekloof
tussen management en werkvloer' was, op grond van de verbinding van het
therapeuten- en het trainers-perspectief, de beoogde 'win-win-doelstelling' van het
uitwisselingsproject verzilverd. De hierdoor gegenereerde uitwisseling van ervar-
ing en kennis is in het algemeen als zinvol beoordeeld Het project bleek voor
beide beroepsgroepen waardevol met het oog op inzicht in de professionele
identiteit en in de organisatonele en maatschappelijke positionering. Een kritische
kanttekening wat dit betreft heeft betrekking op de (on-)geüjkwaardigheid tussen
beide groepen respondenten. Hoewel de 'win-win-doelstelling' in theorie een
balans tussen creatief therapeuten en creatieve trainers zou creeren is dit mogelijk
in de praktijk niet helemaal het geval geweest. De 'winst' voor de creatieve
trainers, werkzaam in de instrumenteel gerichte, opportunistische context van
management en organisaties, in de vorm van 'transfer' van analoge praktijkkennis
en een dialogische invalshoek bleek door de uitgekozen groep respondenten
overwegend reeds zelf te zijn behaald. Een 'winst' door netwerken en uitwisseling
van praktijkervaring dat tot een plan tot samenwerking heeft geleid, komt wel als
'spin ofF op rekening van het uitwisselingsproject. Het betreft een samenwerkings-
project van twee respondenten om nun trainers- resp. creatief therapeutische kennis
en ervaring te bundelen voor het nieuwe werkveld van creatieve organisatie-
trainingen. Het volgende commentaar van een van beide respondenten geeft een
belangrijk aandachtspunt aan voor het laten slagen van dit project:

//e/ w Ae/a/7griy# o/w ye eery/ or/en/erend in Ae/ n/'euwe wenfcve/d /e fcegeven e/j
ye Vow />rq/?/e' o/? /e j/e//e« o/w «/e/ /n deze//ye s/r/yd /erecA/ re /to/wen a/s me/
de /?ro/e.s.s/o/7a//.ye/7/jg van crea/ieve /Aerapi'e is gefteurrf 0/w Aier le/s te
£«/me/7 Ae/efenen /woe/ye me/ /"/i de eers/e p/aa/sye 'ar/is/ie/ke' Jbt>a//teiten a/s
/ra/wer Aenadrw/fcAe/j, /waar eers/ /we/ resw//aa/ 'e^ec/ie/" /a/e/i r/ew wa/ ye /e
i/'ede/i Ae/>/. Daarna /b//iye aawgeve/J rfa/ Tze/ crea/;'eve 'ye /we/Aode w. Anders
manoeuvreeryeye a/gauw m ee/i verdW/gende po5///e o/^o/wye /erecA/ in de
AoeA: van 'en/er/ai'ner'.

De doelstelling van gezamelijk gewin vooronderstelt en bouwt voort op de
dialogische middenpositie met de open gesprekshouding, die op hermeneutische
wijze in het vierde hoofdstuk is uitgewerkt. De 'winst' uit dit filosofische per-
spectief voor de praktijk is door de onderzoekster geconcretiseerd met de formu-
lering van een ander gezichtspunt op het professionaliseringsthema dan algemeen
gebruikelijk is onder creatief therapeuten. De professionalisering van creatieve
therapie is gebaat bij de ontwikkeling van een professionele attitude, die vanuit de
middenpositie' een romantische benadering van praktijkkennis aanvult met een

moment van verantwoording, zonder in het rationalistische extreem te vervallen
van een eenzijdig instrumentele optiek. Het 'model van de metafoor' was in de on-
derzoeksdialoog voorgesteld als hulpmiddel om een op de intuitieve praktijk (-ken-
nis) toegesneden vorm van verantwoording te ontwerpen. Hiermee kan de naief-
romantische opvatting van de humanistische basis van het creatieve 'ervarings-
gestuurde leren' met een kritisch-communicatief moment worden verrijkt ten
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behoeve van de professionalisering van het vak. ^ In de volgende paragraaf wordt
de richting aangegeven, waarin de (te) abstract geformuleerde 'grondslag' een aan-
vulling krijgt met behulp van empirisch materiaal uit dit project.

Deze paragraaf is gecentreerd rond de volgende vragen: Wat heeft de dialoog met
de praktijk opgeleverd? Is de 'metafoor' als grondconcept adequaat om de speci-
fieke vorm van communicatie en interactie via het creatieve medium te inter-
preteren? De onderzoeksdialoog heeft geleid tot de articulatie van enkele centrale
thema's: de waarde van concrete metaforen en 'beeldnarratieven' ten opzichte van
het filosofische begrip van de metafoor, bijvoorbeeld de 'zijnskwaliteiten-
metafoor' en de metafoor van de 'homo ludens', om de 'meenvaarde' van
creatieve trajecten in therapie en training te verwoorden. Vier concrete 'onto-
logische metaforen' (tfe zen/eraar, cfe yoMrna/;.yf, tfe wetensc/iapper en de cficnter)
worden hierna beschreven, welke, op basis van het evaluatieproces, met het oog op
de profilering van creatieve therapie zijn ontworpen. A/iarra/ivi/eir als 'grond-
structuur' van de dialogisch vormgegeven therapie- en organisatie-verhalen, geeft
de wijze aan waarop het filosofische 'model' van metaforische betekenisgeving
kan worden geconcretiseerd.

Op grond van de hermeneutische literatuuranalyse zijn 'creatieve trajecten' opge-
vat als een gesitueerde, aan het medium gerelateerde en persoonsgebonden
rf/a/oogvorm. Een 'open en betrokken gesprekshouding' is de filosofische 'grond',
die de dialoog tussen trainer/therapeut, client en creatief medium draagt. Het
empirische materiaal blijkt elementen te bevatten die de 'blauwdruk' van 'dialo-
gische communicatie' concretiseert. De 'dialogische grondhouding' wordt als het
ware aangekleed met concrete beeiden en verhalen uit de praktijk. In het vorige
hoofdstuk is het spelbegnp hermeneutisch uitgewerkt en in verband gebracht met
de 'metaforische kennisvorm' in de zin van een dialogische middenpositie, 'tussen'
een controlerend-beheersende en een empathisch-betrokken kenhouding. Het
creatieve 'ervaringsgestuurde leren' zou aldus verwijzen naar een spee/se dialoog
via de taal van het medium. Door het veldonderzoek krijgt het speelse element een
extra accent en een concrete invulling door middel van een e/n/?/n.ycne interpretatie
van de metafoor van 'de homo ludens'. Op basis van het uitwisselingsproject
betekent 'speels' vooral de lichtvoetige en serieuze wijze waarop emotionele,
zintuiglijke en lichamelijke betekeniselementen in 'creatieve leertrajecten' mee-
spelen en meespreken. Deze 'ludieke dialoog' blijken therapeuten en trainers niet
anders te kunnen verwoorden dan in concrete metaforen, zoals die uit de vorige
paragraaf: 'de onbewaakte spoorwegovergang', 'de trechter' en 'het optrekken van
de mist'. Deze concretisering van de 'open en betrokken gesprekshouding' door
middel van een kritisch-humanistische duiding van de dialoog geeft een ade-

32. Zie ook het interview in 7"//</sc/iri/f voor Creafteve 77ierap;e (2000) 4, 27-28.
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quatere, want met de stemmen van betrokkenen uit de praktijk mede gevormde,
interpretatie van de creatieve werkvorm, dan op basis van de hermeneutische
literatuuranalyse alleen gegeven is. In de volgende paragrafen staat te lezen hoe het
veldonderzoek heeft geleid tot een concretisering van het filosofische onderzoeks-
kader.

5.7.7 iV-q/fcK/one/e /wotfo '5 en/vq/7/ering

In de eerste fase van het uitwisselingsproject was 'de spelmetafoor' door de onder-
zoekster ingebracht als een typering voor de 'eigenheid' van 'creatieve trajecten'.
Aan de hand van de respons van creatieve trainers heeft het filosofische 'naakte
gelaat' van 'de homo ludens' persoonlijke gelaatstrekken gekregen. Twee muziek-
trainers gaven de volgende toelichting op nun 'speelse werkvorm':

De Aomo We/w w/7 ge/ioorrf c« gez/e« wort/e/i. //ief .spee/re e/e/nenr
e, Aoe .verietu/e oofc Aez/g 6e/j/.

A/ermuz/efcspeelye

Uit de volgende twee citaten blijkt dat het ludieke element niet (alleen) een 'pret-
tige bijkomstigheid' is, maar een leervorm die typerend is voor het creatieve
'ervaringsgestuurde leren':

A///« feren w spe/ew, /nyn spe/en

7/fc no<% mengen M/7 /of opew/ie/t/, ptez/er en con/ac/ ma im

De empirische aankleding van 'de homo ludens' was op basis van de groeps-
bijeenkomst met trainers onder de noemer van 'professionele motto's' als 'poten-
tiele winst' voor creatief therapeuten met betrekking tot hun bedreigde organisa-
torische positie in het uitwisselingsproject ingebracht.

Aan creatief therapeuten was de spelmetafoor in de eerste fase van het project
voorgelegd naast twee andere metaforen om 'de meerwaarde' van creatieve
therapie te venvoorden. In het algemeen vonden beeidend therapeuten deze
metafoor weliswaar treffend om de interacu'e 6//j/ie/ĵ Aa/wers tussen therapeut en
client via het creatieve materiaal aan te duiden. Echter achtten zij deze beeldspraak
niet adequaat om haar 'naar buiten toe', voor collega's en cliönten, te gebruiken.
Het speelse element zou teveel de connotatie van 'kinderlijk' en 'niet serieus te
nemen' krijgen, waardoor het 'vage imago' van het vak wordt versterkt. Vanuit dat
bezwaar werd soms aan de organ/sc/ze metafoor van voedsel/ voeding of aan de
ms/n/me/i/e/e metafoor van 'gereedschap' de voorkeur gegeven. Hieronder volgen
enkele voorbeelden van metaforische aanduidingen van 'de meerwaarde' van
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creatieve therapie op basis van deze drie metaforen. Twee beeidend therapeuten
verkozen de voedsel/ voedingsmetafoor:

//e/ proeven vaw die versc/i/V/enofc i/igrecA'e'/f/e/i a/5 iaris om een maa//ij</ /e
//i tege/i5/e//wg to/ ne/ £ojfcen op Aas« van een recepL

Fas/ voedye/ a/s 'een s/ev/ge Aap' waar _/e y7/n£ op /woe/ fcouwe/j
v/oe/iaar voeaie/, da/ /na)fc£e///£er naar 6/nnen g/z/a*/ maar oo£ m/m/er 6e/ü#/?.

Andere therapeuten gebruikten de gereedschapsmetafoor: ,,,

Me/ crea/;eve //»erap/e gee//e /nen^e« letterlijk gereeascAap /« Aanaen.

/Aerap/'e ges/aaga" i* )to/n/ er hanteerbaar gereedscAap «// voor/.

/aa/me/wen eigen gereeascAap wiafe«.

Je zou Ä//voorAee/d /wen̂ ew Äwnwe« /ere« me/ gereecfcc/jap minder grof /e
van ee« na/ner waar eewy?/rt/?e/jsee/#'e.

De geciteerde creatief therapeuten vonden de gereedschapsmetafoor geschürt
omdat deze het Aa/jae//>ig5-aspect en de instrumentele waarde van creatieve expres-
sie met betrekking tot de behandeldoe/.s/e//mg aan kan geven. Voor anderen was
dit juist aanleiding om deze metafoor als /e/wnc/;o/jee/ af te vvijzen. Daarmee zou
in hun ogen aan het creatieve en speelse karakter van beeidende therapie tekort
worden gedaan. Om deze reden werd soms weer de voorkeur gegeven aan de
organische metafoor van voedsel/ voeding of aan de spelmetafoor.

Veel respondenten vonden geen van de aangedragen metaforen adequaat om 'de
meerwaarde' van creatieve therapie te omschrijven. Zij gaven een aanduiding op
basis van een eigen metafoor:

Crea/;eve

Crea//eve /Aerap/e zy/i de vrwcA/ew van eew ftoom d/e /ema/jd /t/ei<r geven.

Crea/zeve /«erap/e /s een p/e/k o/n /emand to/ z»/n recn/ /e /a/en ikonien.

De onderzoekster plaatstc deze metaforische antwoorden van respondenten terug in
haar hermeneutische onderzoekskader. Richtinggevend was de vraag of de metafo-
rische typeringen een bepaalde opvatting ten aanzien van de verhouding taal -
beeiden - ervaringswerkelijkheid impliceren. Welke impliciete ontologische voor-
onderstelling spreekt uit de metaforische antwoorden? Waar de gereedschaps-
metafoor een /ns/ru/wen/e/e visie vertegenwoordigt, daar drukt de voedings/
voedselmetafoor een organwcne verhouding uit, tenvijl de spelmetafoor het meest
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geschürt is om een d/a/og/scAe verhouding aan te geven. Wanneer deze
interpretatie hout snijdt, geven de metaforen aan hoe de geinterviewde creatief
therapeuten ten aanzien van nun professionele handelen impliciet een opvatting
over de verhouding 'verwoording - verbeelding - vertolking van de werkelijkheid'
hanteren. De onderzoekster heeft deze interpretatie aan de respondenten met de
uitnodiging tot feedback voorgelegd teneinde zieh van de 'naief ingenomen
ontologische positie bewust te worden. Haar veronderstelling hierbij was dat dit
filosofische thema ideeen zou opleveren om 'de meerwaarde' van creatieve
therapie zodanig (metaforisch) te verwoorden dat 'derden' inzicht kunnen ver-
krijgen in de waarde van het creatieve middel, zonder van vakjargon gebruik te
maken of zieh op een (in de instelling dominant) psycho-therapeutisch referentie-
kader te beroepen. Dit zou aan 'de profilering van creatieve therapie' en aan een
'autonomere positie' van creaüef therapeuten ten opzichte van de instelling ten
goede kunnen komen.

Op basis van de hermeneutische interpretatie van de reacties van creatief thera-
peuten zijn er vier 'ontologische posities' onderscheiden. Deze heeft de onder-
zoekster door middel van concrete meta/öre« getypeerd en aan de respondenten
voorgelegd in het toegestuurde onderzoeksverslag. Creatief therapeuten nemen een
houding aan ten opzichte van de taal (van het creatieve medium) die vergelijkbaar
is met de manier waarop de ze/j/eraar, de d/cAfer, de yourna/üf e/j de
we/e/wcAflfper 'de werkelijkheid' tegemoet treden. De zenleraar-opvatting voor-
onderstelt dat 'de werkelijkheid' in essentie pre- of postverbaal is: verwoording
houdt een misleidende verdubbeling in. Getransponeerd naar de context van
creatieve therapie betekent dit dat de gemaakte beeiden meer tot deze 'nonverbale'
pure werkelijkheid behoren, terwijl de verwoording van de 'betekenende beeiden'
veeleer tot 'maya' of de versluiering ervan bijdragen. Het standpunt van de dichter
brengt hierin een accentverschuiving aan: niet alleen de ietterlijk' gecreeerde
beeiden, maar ook beeldspraak en poetische beeiden, vermögen de werkelijkheid
essentialiter over te brengen. Het 'journalistenstandpunt' beroept zieh op een
'common-sense'-instantie om de betekenis van creatief-therapeutische beeiden te
verwoorden. De 'wetenschapspositie' schuift hiervoor een deskundigen-oordeel in
de plaats: voor een 'adequate interpretatie' van de gemaakte beeiden moeten we
ons beroepen op kennis van ter zake kundigen, zoals de psycholoog, de pedagoog
en de kunsthistoricus.

Deze vier metaforen typeren de (on)bewust ingenomen 'ontologische posities' van
creatief therapeuten. Als zodanig kunnen ze in verband worden gebracht met een
raWowato/jcAe, een ro/na/j//.s-c/ie en een Aer/we/jeu//sc/ie benadering van de
werkelijkheid. De gereedschapsmetafoor stemt wat betreft de impliciete /wrfn/wien-
te/e visie op de verhouding taal - werkelijkheid overeen met een rationalistische
grondhouding. Hier tegenover Staat de organische metafoor van 'voedsel, voeding',
die juist correspondeert met een romantische benadering, waarbij er van een
symbiotische verwevenheid' van de ervaringswerkelijkheid van dienten met hun

creatief-therapeutische verbeelding wordt uitgegaan. Zowel het 'journalistenstand-
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punt' als de 'wetenschapspositie' gaan uit van een />j5/rwmen/g/e en externe
verhouding van taal - werkelijkheid. Op dit punt staan ze tegenover de 'dichter-
positie' die veeleer in overeenstemming is met een organ/scA of t//a/og;sc/i opge-
vatte //7/erwe verhouding tussen beide. De 'dichtermetafoor' kan zowel uitdrukking
zijn van een romantische als van een hermeneutische grondhouding. Het 'zen-
leraarstandpunt' is hierin eenduidiger en vertegenwoordigt als het ware de
negatieve tegenhanger van de instrumentele visie, van waaruit taal als dyrfiinctio-
neel wordt opgevat voor de generatie van werkelijk inzicht in depsychische
werkelijkheid. De instrumentele metafoor onderkent weliswaar het belang van een
rechtvaardiging maar vat deze op een eenzijdig rationalistische manier op, in
termen van wat 'zichtbaar en manipuleerbaar' is. De derde metafoor van het 'spei'
is in overeenstemming met de rf/a/og/sc/ie re/afte tussen de gesprekspartners,
tussen cliönt - therapeut en creatief medium. Zij zijn de spelers van de 'creatief
therapeutische dialoog' die elkaar verstaan via de voor de therapeutische relatie
geldende spelregels. Nog een ander wezenlijk aspect van deze metafoor is het
p/ez/er in het spei, hetgeen wijst op de emotionele betrokkenheid van de gespreks-
partners met elkaar en ten aanzien van het besprokene. In de organische metafoor
ontbreekt het dialogische moment van verantwoording afleggen door de
romantisch opgevatte sy/w^/ortsc/je verhouding tussen zijn en taal, welke de
voedsel/ voedingsrelatie suggereert. Deze laatste opvatting komt het dichtste in de
buurt van de romantische pioniersgeest van creatieve therapie. De instrumentele
visie van het 'wetenschaps-' en het 'journalistenstandpunt' weerspiegelt veeleer de
huldige tendens naar verzakelijking van de gezondheidszorg.

Hoewel deze vier 'ontologische metaforen' niet verder in het uitwisselingsproject
zijn uitgewerkt, zijn zij toch als 'nevenspoor' in de onderzoeksdialoog ter sprake
gebracht door middel van een toegestuurd onderzoeksverslag en een in het
vaktijdschrift van creatief therapeuten gepubliceerd artikel. Vanuit de beroeps-
vereniging en via dit vaktijdschrift is een postieve reactie ontvangen wat betreft de
potentiöle waarde van dit onderzoek voor de 'profilering' van creatieve therapie in
een breder maatschappelijk verband. Heeft de aangesneden ontologische proble-
matiek ook een concete waarde voor de profilering van creatieve therapie resp.
voor de praktijk van creatief therapeuten?

Wat betreft het gewonnen inzicht in het eigen impliciet ingenomen 'ontologische'
resp. 'ideologische' standpunt valt er winst te boeken met het oog op inter-
disciplinair overleg over de behandeling van patienten. Wanneer deze problematiek
in verband wordt gebracht met de hermeneutische analyse van creatief therapeu-
tische literatuur uit het tweede hoofdstuk verkrijgt de daarin getrokken conclusie
ook praktische relevantie. Daar is gesteld dat zowel de instrumentele als de
romantisch (resp. organisch) opgevatte verhouding taal - beeld - werkelijkheid
minder adcquaat is met betrekking tot de omschrijving van 'de meerwaarde' van
creatieve therapie in vergelijking met de 'derde positie' die door de spei- (resp.
dichter-) metafoor wordt gearticuleerd Het taalspel van de dichter voegt aan de
interne organische verhouding tot 'zijn' een dialogisch moment toe. De dichter
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vertolkt het zijn, speelt met tekens van taal, waardoor 'de werkelijkheid' voor ons
onlsloten wordt. De poetische taal geeft geen 'zuivere weerspiegeling' van de
realiteit, maar zij evoceerf een ervaringswerkelijkheid. Het dichterlijke woord en
beeld roepen een realiteit op paradoxale wijze tevoorschijn: ze versluieren en
openbaren de dingen juist op die toon, in die kleur en met die geur. De beeldspraak
van de dichter laat door een onthullend-verhullend spel 'het zijn' zien in een kleed
van Symbolen dat de goede verstaander ontraadselt. Het poetische discours is
evenals de creatief-therapeutische dialoog een 'open en betrokken' gesprek tussen
dichter - (beeld)spraak - zijn en toehoorder. In het dichterlijke gesprek vindt ook
een speelse verbeelding en verwoording van 'zijn' plaats, echter is de relatie tussen
de gesprekspartners een andere. De dichter vertolkt het zijn op unieke wijze, als
'expert' en 'getuige' van een ervaringswerkelijkheid. Een creatief-therapeutische
relatie heeft een minder 'vrijblijvend' karakter en de 'expert'- en 'getuige'-rol zijn
niet in een persoon verenigd, maar geeft de rolverdeling tussen hulpvrager en
hulpbieder tijdens de therapie aan. Door de hulpvraag van de client wordt de
'machtspositie' van de therapeut als deskundige 'hulpverlener' gelegitimeerd.
Hiermee wordt een hijkel en gevoelig onderwerp, zeker ook voor therapeuten zelf,
aangesneden".

Wanneer de filosofische conclusie uit de literatuuranalyse met de empirische her-
interpretatie van de spehnetafoor aan de hand van de ontologische metafoor van
'de dichter' wordt verrijkt, betekent dit 'winst' voor de praktijk van creatieve
therapie. Dat wil zeggen dat haar 'meerwaarde' zodanig metaforisch kan worden
getypeerd dat er recht wordt gedaan aan de eigen-aard(igheid) van het creatieve
medium zodat bovendien de 'authentieke communicatievonn' tussen therapeut en
client wordt benadrukt. Daarbij heeft het veldonderzoek erop gewezen hoe
belangrijk het is dat de metaforische typering in 'externe' communicatie daad-
werkelijk aa/wpreeÄ:/. De volgende poetische karaktehsehng van 'de meerwaarde'
van creatieve therapie door een respondente:

Crea/zeve //ierap/e /s een .spe/ /we/ Wewrew ew vorwen.

zou als uitgangspunt kunnen dienen om de 'toegevoegde waarde' en het iudieke'
element van het creatieve medium in verbinding te brengen met het dialogische
aspect van de communicatie tussen client en therapeut binnen het instrumentele
kader van de (geestelijke) gezondheidszorg. Op de (inter)disciplinairegroeps-
bijeenkomsten is voor de aanwezige respondenten een handvat aangereikt hoe
metaforen tot een 'handelsmerk' of 'professioneel motto' uit te bouwen. Hierdoor
behoudt de creatieve dienstverlening niet alleen haar 'humanistische' signatuur
maar verkrijgt zij ook een 'commercieel' Stempel waarin deze grondslag doorwerkt
als een 'kritisch' moment ten aanzien van de heersende ideologic, met name de
verzakelijking van de zorg. Langs deze weg kan de 'crisis van de gezondheids-

33. Hoewel dit onderwerp niet in de onderzoeksdialoog is uitgewerkt, bleek uit individuele readies van
respondenten dat zij het wel relevant achten.
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zorg' in plaats van een bedreiging een kans voor profilering van creatieve therapie
betekenea .. .-.-,. . , , •

In het verlengde van de vraag naar 'de meerwaarde' van creatieve therapie ligt de
waarde van het ontwikkelen van een 'eigen' foeWend therapeutisch referentie-
kader. Immers een groep onderscheidt zieh met alleen van anderen door middel
van een eigen territorium, maar ook door het hebben van een eigen naam en taal.
Dit ondenverp is in het kader van het uitwisselingsproject naar voren gebracht als
de vraag naar de meest adequate taal waann beeldend-therapeutische processen
verwoord kunnen worden. Vanuit een wetenschapspositie is men geneigd te kiezen
voor bestaande psychotherapeutische, psychologische of pedagogische kaders.
Hier tegenover wordt op grond van een 'zenleraar-standpunt' elke verwoording en
theorievorming uiteindelijk inadequaat geacht. Een 'joumalisten-opvatting' geeft
de voorkeur aan een zo 'letterlijk' mogelijke formulering in de 'natuurlijke om-
gangstaal' (voor dienten) of in een 'algemene hulpverleningstaal' (voor collega's).
Met betrekking tot de profilering van creatieve therapie in de (geestelijke)
gezondheidszorg, lijkt mij het 'zenleraar-standpunt' het minst adequaat. Een
creatief therapeut die een dergelijke opvatting huldigt £e/?er/fc/ de communicatie
met derden tot nonverbale middelen, die principieel meerduidig zijn ten aanzien
van de vraag naar 'het effect' van de therapie. Bijvoorbeeld door het tonen van
beeidend werk van dienten (aan de hand van werkstukken, dia's of een casus),
waarop de therapeutische veranderingen zichtbaar zijn en als zodanig 'voor
zichzelf zouden spreken'. Hoewel natuurlijk ook de vemoorrfmg van beeldend-
therapeutische processen meerduidig is, geeft de therapeut daarmee de additionele
mogelijkheid uit handen om door middel van taal invloed uit te oefenen op de
interpretatie van de (waarde van) beeiden en beeidende expressie binnen de
instelling. De getoonde 'nonverbale' middelen zouden een aanvullende waarde in
dit verband kunnen verkrijgen wanneer de 'beeldtaal' van de werkstukken en
casussen een verbale toelichting niet vervangt maar onderstreept. Vanuit de twee
andere posities wordt de waarde van een 'adequaat referentiekader' weliswaar
onderkend,- echter dreigt met de keuze voor bestaande psychotherapeutische
kaders of een algemene hulpverleningstaal de 'eigenheid' van creatieve therapie uit
het oog te worden verloren. Dit gegeven vormt de inzet van de vierde positie van
creatief therapeuten, die een op de beeldend-therapeutische processen toegesneden
'beeldtaal' willen ontwikkelen. Met betrekking tot het profileringsthema lijkt het
'dichtersstandpunt' resp. de keuze voor een 'beeidend' referentiekader derhalve te
verkiezen.
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In de vorige paragraaf is de relevantie van een hermeneutische benadering voor de
proit///'^ van creatief therapeuten aangegeven, waarbij een analogie met het
werkveld van creatieve organisatietrainers is getrokken. Dat de profilering van
creatieve therapie gediend is met de ontwikkeling van een 'beeidend' referentie-
kader neemt niet weg dat het voor creatief therapeuten in organisaties van de
(geestelijke) gezondheidszorg ook van belang is zieh verstaanbaar te kunnen
maken via dominante therapeutische en medische referentiekaders. Ook wat dit
betreft kan er een analogie worden getrokken met een agendapunt van de
groepsbijeenkomst met creatieve trainers, namelijk dat uit de interviews is
gebleken dat de geinterviewde organisatietrainers in het algemeen de management-
taal verstaan als een 'hulpmiddel' om de organisatiedoelstelling door middel van
een intake-gesprek te vertalen naar een op de 'creatieve werkvorm' afgestemde
operationalisering. Tegenover het conventionele managementkader met modieuze
concepten zoals 'stressmanagement', 'coaching', 'flexibilisering', enz. plaatsen zij
him eigen 'creatieve' resp. 'existentiele' interpretatiekader. Het ijkpunt voor deze
'vertaalslag' ligt in de kritisch-humanistische grondslag van het creatieve trainings-
werk, die in het uitwisselingsproject getypeerd is als Tiet geloof in de ma/v/cfae/e
au/newf/c/'te/f en autonom/e van de mens'.

Tenvijl de 'externe', door bedrijven ingehuurde trainers zieh een dergelijk aw/o-
AIOOTO standpunt ten aanzien van het dominante managementkader kunnen veroor-
loven, bevinden creatief therapeuten Ä/nncw een instelling van de (geestelijke)
gezondheidszorg zieh in een lastiger parket. Zij moeten hun vak immers ver-
dedigen ten opzichte van concurrerende (therapeutische) disciplines en onder
toenemende druk van bovenaf in de vorm van de door het management uitgedragen
beleidsveranderingen. Op de groepsbijeenkomst met creatief therapeuten bleken
beeiden en metaforen als s/a/n/wens/n/a", /?/fa>rae en ter/YonM/wgevecn/ zeer herken-
baar en geschikt om hun ervaringwerkelijkheid op dit punt te typeren. Ze werden in
verband gebracht met 'de ontstaansgeschiedenis' van beeidende therapie en met de
'organisatiecultuur' in de betreffende instelling. Wanneer creatieve therapie in
samenspraak met psycho-therapeuten, psychologen en psychiaters is ontstaan,
heeft ze in de instelling meer aanzien verworven dan wanneer ze vanuit activitei-
tenbegeleiding, arbeidstherapie of sociotherapie zelfstandig is geworden. Derge-
lijke 'standsverschillen' spelen door in de naamgeving (therapie of niet?) de
fiinctieomschrijving (hoeveel taken en verantwoordelijkheid?), salanenng en
status! Op basis van het uitwisselingsproject lijkt de hamvraag te zijn: Gaa/ Aef o/n
een vorm va« //iera/7/e en OKS fte/jande/Zng o/ 6/eo7 crea/zeve iftmipte 'o//een'
ondersteumng en 6ege/e/a7ng abor m/atfe/ van crea//eve actfv//e/7en? In de
groepsdiscussie over deze vraag was 'de communicatiekloof tussen management
en werkvloer als een algemeen herkenbaar beeld naar voren gekomen. Mede door

34. Zie hiervoor ook Widdershoven: £Miefc i» rfe AT/zmet 79-107. En:
in: 77/<&cAri/? voor PiycAof/iera^e (6) 26, 395-402.
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de stellingname van de uitgenodigde muziektherapeut die deze problematiek in een
breder maatschappelijk en historisch kader plaatste is een bewustwording van een
gewenste organisatie-cultuurverandering annex een verandenng in professionele
attitude bij creatief therapeuten aan de orde gesteld.

Deze resultaten uit het uitwisselingsproject resumerend blijkt het belang van een
overkoepelende visie of een ru/zwere oV/wms/e van z/ngev/ng^ teneinde de conven-
tionele, management- en creatief therapeutische, referentiekaders te kunnen rela-
tiveren. Tegen de achtergrond van de hermeneutiek is in dit verband op de doel-
treffendheid gewezen van 'metaforische taal' in het aJgemeen en van narratieve
metaforen in het bijzonder, zoals de spei- en dichtermetafoor. Echter zouden de
metaforen vanuit 'de middenpositie' van //er/nes in de ervaringsgerichte aan-
kleding van de 'homo ludens' gearticuleerd moeten worden. Dit standpunt bevindt
zieh 'tussen' de rarto/ia/wtocAe koers van yl/)o//o, die ertoe neigt om metaforen
opportunistisch en dictatonaal te lanceren teneinde aan de werkzame metaforiek te
ontsnappen en het ro/na/7//.ycrte manoeuvre van D/onysav, die een 'onaantastbare'
metafoor proclameert om zieh zelf aan het proces van ver(ant)woorden te ont-
trekken.

De conclusie luidt aldus dat de voor verdere professionalisering van creatieve
therapie gewenste verandering van professionele attitude alleen vanuit 'de midden-
positie' kan worden voltrokken. Dit was reeds geillustreerd aan de hand van het
ervaringsgegeven dat creatief therapeuten in het algemeen geneigd zijn de
verhouding tussen verstand en gevoel in termen van een 'conflictmodel' te zien.
Vanuit dat perspectief wordt voor de rechtvaardiging van therapeutische inter-
venties geen additioneel beroep gedaan op reflectie en de optie van dialogische
verantwoording blijft onbenut. Deze extra mogelijkheid en verantwoordelijkheid
van creatief therapeuten wordt veelal door het exclusieve beroep op een 'praktische
intuitie' als overbodig of zelfs 'averechts werkend' afgedaan. Op grond van de
gebruikelijke opvatting dat creatieve therapie in wezen een gevoelsmatige en
intuitieve kundigheid is, staan reflectie, systematisering en theoretisering op
gespannen voet met deze 'kerncompetentie' van creatief therapeuten. Hier tegen-
over propageert dit onderzoek de hermeneutische 'bemiddelingskunst' waarmee
een brug wordt geslagen tussen 'kennis van het hoofd' en 'kunst van het hart'. De
verandering van professionele attitude in combinatie met de organisatiecultuur-
verandering onder geleide van Hermes kan in de praktijk resulteren in het toelaten
van meer reflectie op het eigen professionele handelen en het inbrengen van
creatieve communicatie en intuitieve momenten op vergaderingen en (in-)formeel
overleg met collega's. De integratie van beide veranderingsprocessen zal - gegeven
de fundamentele interdependentie van mens en 'omgeving' - zowel de positie van
creatief therapeuten als de (re)organisatie ten goede komen. Uit het veldonder-zoek
is gebleken dat dit hermeneutische inzicht door de filosofische verwoording
beeidend therapeuten niet motiveert en derhalve in de vorm van 'actiepunten' en

35. Zie Dliintjer: üo>i</om mera^ica. Jaspers:
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co/ metaforen geoperationaliseerd moet worden, waarmee in de vorige para-
grafen een begin is gemaakt.

/ e ' /iaar 'narra/ivi/eiY vanu/7

Deze paragraaf voert de 'evaluatieve fase' van het uitwisselingsproject tot een
(voorlopig) einde met de vraag: Wat betekent de 'empirische winst' uit het veld-
onderzoek voor het hermeneutische onderzoekskader?

Uit de veldstudie is naar voren gekomen dat de filosofische grondslag een
narratieve concretisering behoeft aan de hand van organisatie- en therapieverhalen
om voor trainers en therapeuten toegankelijk te zijn. Het begrip 'narrativiteit'
wordt in steeds meer domeinen als een grondslaggevende categorie gearticuleerd.*'
In die hoedanigheid zou een verhalende structuur aan de basis staan van ons
zelrverstaan, van de (artistieke) expressie hiervan via de dialoog met het creatieve
medium en van de interpretatie van deze expressieve uitingen in de vorm van
'metaforische kennis'. Analoog aan de dansmetafoor geldt met betrekking tot een
verhaal: in haar 'uitvoering' of 'vertelling' ligt een interpretatie besloten als de
unieke vertolking van Aef verhaal door de schrijver of verhalenverteller. Ook
ontstaan er andere duidingen door het gesitueerde verstaan van de toehoorders.
Daamaast staat het eenmaal vertelde open voor steeds nieuwe vertolkingen. De
interpretatie van een verhaal of tekst is derhalve niet beperkt tot haar ontstaan en de
'oorspronkelijke' betekenis die de auteur eraan geeft. Derrida brengt dit funda-
mentele gegeven in verband met de 'materialiteit' van een tekst of 'de teks-
tualiteit', waarbij de betekenis van 'tekst' anders dan in de natuurlijke omgangstaal
een/«M</a/ne/jtee/-filosofische, een op de 'grondstructuur van ons denken' betrek-
king hebbende strekking krijgt.*' Wat in dit onderzoek als 'dialogisch grond-
beginsel' is verwoord spoort met deze 'tekstuele grondslag'. Dat wil zeggen:
processen van communicatie en interpretatie worden geschraagd door 'de open en
betrokken gesprekshouding' als de bereidheid de eigen definities met betrekking
tot het gespreksonderwerp uit te dragen en te verantwoorden. Het veldonderzoek
concretiseert dit filosofische fundament tot een narratieve vorm: de explicatie van
ons existentiele (zelf)verstaan vindt plaats door middel van concrete metaforen, de
therapie- en organisatieverhalen hebben een narratieve gestalte. Tot welke resul-
taten heeft dit geleid?

35. Onder meer op het gebied van de literatuur door RicoeUT: Tern/M ef /teert. In het Engels vertaald als
Time and Afarran've Op gebied van psychologie en psychotherapie bijvoorbeeld door Vroon &
Draaisma: De men* a/* mefti/bor. Oltman & Vermetten: De men* a/5 ver/iau/. A^arrafieve jfrafe-
gieen in prydiotfierap/e voor fonaeren en wo/wa«enen. Op religieus-wijsgerig gebied zie Moerland:
Oe i/eufeij t/er Arenn/j. £en in/e;ding »or c/e gnoifiet. Op het gebied van de bedrijfskunde zie noot 16
vanhoofdstuk 3. Paragraaf 2.2.
36. Demda: Gramma<o/ogie. Berns: Jac<?uej Derr/rfa e/i de raa////ojo/ie in Berns e.a.: £>en^en m
fti/i. 139-169. Kimmerle: Demda.
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De creatieve trajecten in therapie en training zijn in eerste instantie omschreven als
een vorm van meta/bmc/ie commi/mcafe. Het praktijkmateriaal werpt een nieuw
licht op deze omschrijving. Het in de voorgaande paragrafen geformuleerde pri-
maat van 'de individuele authenticiteit en autonome' en van de 'integriteit' van
therapeut of trainer wijst op het belang van een zingevingsdimensie, die zowel
conventionele referentiekaders van bijvoorbeeld de psychotherapie, als het filoso-
fische niveau van 'metaforische betekenisgeving' rranscewcfeerr. Hierbij moet
evenwel, op basis van de evaluatie van het uitwisselingsproject, worden benadrukt
dat dit 'overstijgen' niet zozeer tot abstracte denkbeeiden voert, maar veeleer tot
een concretiserend beeiddenken. Veel van de geinterviewde trainers zeiden op
'identiteitsniveau' te werken, waardoor de ^a/wen/iang van persoonlijke en profes-
sionele vaardigheden van de deelnemers aan een organisaüetraining wordt aan-
gesproken en de congrwenfce van individuele en organisatorische belangen in
perspectief wordt gebracht. Deze invalshoek kan nu worden geinterpreteerd als een
perspectief dat 'voorbij' conventionele referentiekaders naar een 'dimensie van
zingeving' verwijst die niettemin in de concrete ervaring geworteld blijft.

De 'dimensie van zingeving' /ra/wcendeer/ en re/afcveer/ de gebruikelijke wijze
waarop bijvoorbeeld communicatie- en samenwerkingsproblemen 'op de werk-
vloer' worden besproken en opgelost, namelijk vanuit modieuze management-
concepten, 'succesvolle stappenplannen' en (therapeutische) communicaüetech-
nieken. De gebruikelijke interpretaties van een 'probleem' worden 'gedereifi-
ceerd' en krijgen vanuit dat ruimere perspectief via het creatieve medium een
menselijke vorm. Het 'probleem' verschijnt dan als een (inter-)menselijk, psycho-
dynamisch aspect van waarneembare creatieve processen, van communicatie en
gedrag. Het 'probleem' wordt van zijn conventionele hoedanigheid en beladen
geschiedenis losgekoppeld en in een aan het creatieve medium gerelateerde
bctekcnis door therapeut of trainer aan de orde gesteld. Doordat dit proces van
betekenisgeving vanuit de directe ervaring van de deelnemers via de dialoog met
het creatieve medium vormgegeven wordt, krijgt het een narratieve en
metaforische gestalte. Door middel van concrete metaforen en verhalen worden
hulpvragen voor een organisatie of een individuele client herkaderd, waannee een
richting aangewezen is waarin de organisatie of de client ze/f een oplossing kan
vinden. De 'dimensie van zingeving' plaatst de dominante /ns/ru/wen/e/e invals-
hoek op communicatie binnen het ruimere, existentiöle perspectief van het
'verteilen van een verhaal'. Vanuit dit ruimere perspectief van het 'existentiele
(zelf-)verstaan' verkrijgen therapeutische en trainingsdoelstellingen een narratieve
vorm en een kritisch-humanistisch fundament. De 'zingevingsdimensie' vertegen-
woordigt de ruimte waarin het kritisch humanisme een bodem biedt voor existen-
tiele narratieven. Hiermee kan het rationalistische maakbaarheidsgeloof worden
begrensd. Vanuit die dimensie van zingeving worden we geconfronteerd met 'de
grens van ons organisatievermogen' en ons uiteindelijke aangewezen zijn op
'anderen', op 'toeval', op 'contingentie' en op 'externe factoren' die niet mani-
puleerbaar zijn. Vanuit die ruimere context komt de betekenis in zieht van een
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fundamentele verbondenheid van mens en organisatie. Dit ruimere perspectief
werd door sommige trainers benoemd als een 'existentiöle', 'humanistische' of
'spirituele' duncnsie van menselijke communicatie en (onder)handelen, op grond
waarvan organisatorische en persoonlijke belangen niet in hun strijdig-zijn
verschijnen, maar in hun wederzijdse verwevenheid en afhankelijkheid. Een
kritisch humanisme verankert aldus op narratieve en democratische wijze 'de
dialoog', aan gene zijde van mystificerend-abstraherende en opportunistisch-
strategische communicatie- en onderhandelingspatronen.

Vooral uit de interviews met creatieve organisatietrainers is het fundamentele
belang van een omvattend 'zingevingskader' naar voren gekomen, dat het
existentiele 'middenniveau' van 'authentieke communicatie' vermag te articuleren,
waarin psychologische 'interne' en organisatorische 'externe' aspecten van inter-
actie samenkomen. Maar ook door een creatief therapeut is dit fundamentele
gegeven bijvoorbeeld als volgt verwoord:

Je ten/ a/s crea//e/7/jerapeMf geew so/«/ meer /waar eew orAses/Z/'d

Ten opzichte van conventionele betekenisgevende kaders, die ofwel de persoon
ofwel de organisatie centraal stellen, berust dit 'zingevingskader' op een 'meta'- of
'trans'-perspectief dat tot een standpunt uitnodigt voorÄy het beperkte en
dichotomiserende gezichtspunt van 'de organisatie' tegenover 'het individu', van
een 'subjectieve' versus een 'empirisch waarneembare' werkelijkheid. De voor-
voegsels 'meta' en 'trans' suggereren een esoterische lading en lijken een
meta/vs/sc/ze betekenis aan de gevonden grondslag te geven. Om deze
metafysische vluchtroute af te sluiten is in het vierde hoofdstuk een H/e/-
me/aĵ 5/jc/ie interpretatie van 'dialogische communicatie' uitgewerkt. Het gevaar
bestaat immers dat de humanistische grondslag van creatieve trajecten in therapie
en training een romantisch-metafysische versluiering van menselijke communicatie
en interactie geeft die in de plaats komt van de dominante instrumenteel-
strategische optiek. Het uitwisselingsproject heeft de dialogische grondslag ge-
concretiseerd tot een specifieke, mediumgerelateerde vorm van 'authentieke
communicatie'. Als zodanig verwijst 'authenticiteit' naar de wijze waarop persoon-
lijke en professionele zijnskwaliteiten in een intermenselijke context gestalte
krijgen. De 'existentiele' herinterpretatie snijdt tevens de andere extreme interpre-
tatie van creatieve trajecten de pas af vanuit een 'opportunistisch-strategische'
optiek, bijvoorbeeld op basis van de opvatting dat kwaliteiten zoals humor,
vreugde, inspiratie, bezieling, vertrouwen 'slechts' Jfrwc/fowee/ zijn om bij werk-
nemers nog betere werkprestaties uit te lokken. Aldus is er een 'ideologie-
kritische' invalshoek aan de humanistische grondslag toegevoegd om te voor-
komen dat creatieve trajecten in therapie en training subtiele vormen van
disciplinerende macht' of van 'romantisch zelfbedrog' vertegenwoordigen. Het

kritisch-humanisme biedt een existentieel perspectief op menselijke communicatie
waarbij 'authenticiteit', in de zin van de Aere/rfAe/</ o/w w een <//a/og/jcÄe proces

f ^ (1///; te rfrage/j, als ijkpunt geldt

263



Samenvattend kan de creatieve werkvorm worden opgevat als het creeren van een
'zingevingskader', waarin de client wordt uitgenodigd om op existentieel-
narratieve wijze delen van zijn/ haar levensverhaal metafonsch te herschrijven
teneinde vanuit kritisch-humanistisch perspectief weer 'op verhaal te komen'.
Bijvoorbeeld door de verwerking van een traumatische - of een verlieservaring,
door het (her-)vinden van ontbrekende stukken in het vertelde verhaal, door het
centreren van fragmentarische ervaring en incidenten rond een 'rode draad' van het
levensverhaal, door het verbinden van aspecten van de persoon, resp. subpersoon-
lijkheden rond een centrum van zelfervaring, enz. Wij interpreteren ons zijn-in-de-
wereld als een verhaal dat wij verteilen aan onszelf, over onszelf aan anderen, over
anderen aan onszelf en anderen, enz. om zin te geven aan het gefragmenteerde, het
pijnlijke, het toevallige, het onbenullige, het vreugdevolle, het absurde en het
tragische van ons leven. Het in creatieve leertrajecten aangeboden 'zingevings-
kader' is een uitnodiging om de gebrokenheid en het tragische van ons bestaan op
metaforische en narratieve wijze te vertolken en hieraan een existentiele
interpretatie te geven. Hierdoor wordt er een samenhangend, zinvol geheel gere-
construeerd, in de vorm van een levensverhaal met een ontstaan, een plot, een
verloop en een afloop. Over de 'noodlottige' gebeurtenissen die ons treffen kunnen
we bijvoorbeeld een dramatische tragedie schrijven. Met behulp van dezelfde
'noodlottige elementen' is het evengoed mogelijk een epos of een komedie te
verteilen. We kunnen met andere woorden over hetgeen ons tieft de veran/-
vfoonflng aanvaarden wanneer we bijvoorbeeld een omkering van een 'slacht-
offeroptiek' naar een 'handehngsperspectief aanbrengen binnen onze levensloop.
Vanuit kritisch humanistisch perspectief hangt welzijn en levensgeluk samen met
het gelukken om van hetgeen ons in het leven overkomt als een ogenschijnlijk
zinloos of onzinnig, noodlottig of toevallig, voorbestemd of onbegrijpelijk
gebeuren als eew ;iarra/ie/^jir;s/e/i/i£/e sa/«g/;Aa/7g te interpreteren die in onze
zelfervaring is gecentreerd. Dit perspectief maakt het mogelijk dat wij op
'authentieke' wijze onze (kleine) verhalen^ verteilen aan onszelf en aan anderen.
Met deze accentveschuiving van 'metaforische betekenisgeving' naar 'narrativiteit'
vanuit een kritisch humanisme, heb ik de richting aangegeven waarin de in dit
onderzoek filosofisch gearticuleerde thema's ten aanzien van de 'meerwaarde' van
het creatieve medium een op de praktijk toegesneden concretisering en in de ogen
van betrokken professionals relevantie kunnen verkrijgen.

De conclusie is dus dat de narratief-existentiele vormgeving van levens- en
organisatieverhalen een kritisch humanistisch 'zingevingskader' vooronderstelt en
mogelijk maakt. Teneinde de humanistische elementen 'integriteit, 'authenticiteit'
en 'autonomie', die deze grondslag definieren, /wer 'metafysisch' of 'absoluut'
maar 'ideologie-kritisch' te interpreteren, zijn ze in dit onderzoek 'metaforisch'
opgevat. Aanvankelijk is de funderende dialogische communicatievorm en ge-
sprekshouding aan de hand van een filosofisch referentiekader benoemd. Ook aan

36. Lyotard: //er pojrmoc/erne wefe/i.
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andere taalkaders, bijvoorbeeld de ethiek of de rechtspraak, kan voor een begrip
van dit fundament betekenis ontleend worden. In het 'autonomie'-begrip speien
elementen van 'eigenmachtigheid' en 'eigengerechtigheid' mee op basis van de
'oorspronkelijke' letterlijke betekenis van Ae/ z/c/ire/f de we/ fe j/e//en. Met
'authenticiteit' wordt een betekeniskader van ambachtelijke of kunstzinnige
expressie geactiveerd, het e/ge/i/jand/g en e/gewz/nrng to/ s/anrf 6re/jge/7 vaw /e/s.
De verplaatsing van deze humanistische waarden naarweer een 'ander'
referentiekader, geeft opnieuw een (impliciete) metaforische betekenis aan
'authenticiteit' en 'autonomie'. De hermeneutische analyse uit de theoretische
hoofdstukken heeft tot de conclusie geleid dat het beroep op een (impliciete)
metafoor een noodzakelijke, met het denken, spreken en handelen samenhangende
semantische dynamiek is. De onvermijdelijke metaforiek die met de act van het
benoemen wordt ingesteld, brengt het gevaar met zieh mee dat de 'open en
betrokken gesprekshouding' gesloten wordt. Dit gebeurt wanneer het beperkte
betekenisgevende kader, waaraan gerefereerd is om betekenis aan 'authenticiteit'
en 'autonomie' te verlenen (zoals ethiek, rechtspraak of de wereld van ambachten
en kunsten), wordt verabsoluteerd. Waar een naief humanisme hiertoe machteloos
Staat vermag het kritisch-humanistische perspectief dit risico voorkomen.

Het onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat er geen boven alle beperkte en
conventionele referentiekaders staand 'absoluut' betekenisgevend kader bestaat,
waarop een beroep kan worden gedaan om de metaforische betekenis van
'authenticiteit' te ijken. Het verlangen naar een 'absoluut referentiepunt' ver-
tegenwoordigt de valkuü van een naief opgevat romantisch humanisme. Bij het
vermijden van deze valkuil, bijvoorbeeld door middel van metafysica-kritiek, is het
gevaar groot dat men in het andere extreem doorschiet van een strategisch-
opportunistische optiek. Zodra een bepaald referentiekader omtrent ons handelen
dominant wordt, is de deur geopend naar 'metafysische' (absolutistische) en
'strategische' (opportunistische) dwaal-routes. In het vorige hoofstuk heb ik laten
zien hoe de 'dialogische grondhouding' in filosofische zin een tegenwicht tegen dit
gevaar biedt. Met het veldonderzoek is bovendien concreet gemaakt hoe deze
grondhouding van 'openheid en betrokkenheid' in de praktijk vormgegeven kan
worden door middel van een o/nvaflewe/e (want de beperkte conventionele re-
ferentiekaders prineipieel relativerende) maar concrete (want 'gesitueerde', aan de
directe ervaring en het creatieve medium gekoppelde) 'dimensie van zingeving'.
Deze ruimere dialogische dimensie Staat aan de basis van onze zelf-, maatschappij-
en wereldbeelden, aan onze organisatie- en levensverhalen. Het kritisch huma-
nisme vermag aan de dialoog een menselijke gezicht te geven die in creatieve
leertrajecten op narratief-existentiele wijze gestalte krijgt. Hiermee heeft 'Hermes'
bemiddelingskunst' niet alleen een filosofisch fundamentele maar ook een
methodisch-toegepaste betekenis met betrekking tot de creatieve werkvorm
gekregen.
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In dit hoofdstuk is de theoretische analyse ten aanzien van creatieve trajecten uit de
voorgaande hoofdstukken met de /va&/(/& in Verbindung gebracht door middel van
een 'uitwisselingsproject' tussen creatief therapeuten en creatieve organisatie-
trainers.

Er is een methodologische uitwerking van de hermeneutische onderzoeks-
benadering gegeven aan de hand van twee metaforen. De verhouding van de
gereconstrueerde methodologie en het daadwerkelijke onderzoeksproces is ge-
karakteriseerd als de ;>w/?//c/e/e *e/re*£/>ig tussen 'choreografie en dans' en tussen
'spelregels en spel'. Vervolgens is het onderzoekskader geoperationaliseerd aan de
hand van methodologische criteria, ontleend aan 'responsieve' en 'onderhande-
lende' onderzoeksmethoden. De voorbereidende onderzoeksstappen voor het 'uit-
wisselingsproject' zijn weergegeven, waaraan een procesbeschrijving in termen
van een 'dialectiek van afstand en betrokkenheid' van de onderzoekster tot het
onderzochte is toegevoegd. Hoe 'de resultaten' uit het dialogische onderzoeks-
proces zijn voortgekomen is in het bijzonder getoond aan de hand van de
ontwikkeling van een 'model van mctaforische communicatic en intcractie', dat in
de context van de onderzoeksdialoog 'onderhandelend' met de respondenten tot
stand is gekomen.

Tegen de achtergrond van deze context van onderzoek is aangegeven hoe de
hermeneutische analyse van 'de dialogische grondhouding' meteen onderzoek naar
de praktijk van de 'creatieve werkvormen' is verrijkt. In dit verband is op de
waarde van co/icre/e metaforen gewezen, zoals de 'zijnkwaliteitenmetafoor' en 'de
homo ludens', die het abstracte 'model van metaforische betekenisgeving'
dusdanig aanschouwelijk kunnen maken, dat het mensen uit de praktijk aanspreekt
In het bijzonder is een empirische herinterpretatie gegeven van de spel- resp. de
dichtermetafoor, waardoor de filosofische conclusie uit de analyse van vak-
lliteratuur een concrete betekenis heeft verkregen met betrekking tot het articuleren
van 'de meerwaarde' van creatieve therapie. De wisselwerking van hermeneutiek
met de praktijk heeft duidelijk gemaakt hoe creatieve leertrajecten als een
narratieve vormgeving van existentiele en organisatorische thema's op kritisch
humanistische leest kunnen worden geschoeid. De in training en therapie ge-
construeerde levensverhalen en organisatieverhalen verschijnen als 'beeld-
narratieven', waarin op speelse en dialogische wijze een perspectief op ontwikke-
lingsprocessen wordt gearticuleerd dat niet (noodzakelijk) spoort met dominante en
eenzijdig opgevatte ideeön over rationalisering of humanisering. Creatieve
trajecten genereren een narratief communicatiekader, waarin zelfbeelden, orgam-
satiebeelden en wereldbeelden worden ontworpen. Bovendien vermögen ze een
zingevingskader met een kritisch humanistische invalshoek op veranderings- en
ontwikkelingsprocessen te activeren.
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Met deze 'empirische winst' uit het veldonderzoek is aan de filosofisch gere-
construeerde dialogische grondhouding een menselijk gelaat gegeven. Een eerste
bevinding uit het veldonderzoek wijst aldus op het belang van concrete metaforen
en veriialen, wat hier met de term 'narrativiteit' is aangeduid. Het praktijkmateriaal
laat zien hoe narrativiteit een toegevoegde waarde vertegenwoordigt ten opzichte
van de filosofische blauwdruk van de dialoog. De veldstudie heeft getoond hoe de
filosofische grond bestaat uit het verteilen van verhalen als 'narratieve structuur'
van ons existentiele zelfVerstaan, van de creatieve expressie hiervan tot 'levende
metaforen' en van de interpretatie van deze metaforische articulaties. Een tweede
bevinding is vervat in de interpretatie van creatieve trajecten als dialoogvormen,
waarmee een 'zingevingskader' wordt gegenereerd dat de conventionele referentie-
kaders in therapie en organisaties transcendeert. Deze 'dimensie van zingeving'
ontwikkelt zieh vanuit de dfrec/e ervar/wg en via de taa/ vaw /je; crea//eve /«gd/u/n
tot een vorm van kritisch humanisme. Deze tweede bevinding maakt duidelijk dat
vanuit dit ruimere perspectief aan beperktere betekenisgevende kaders, zoals de
invalshoek van 'het management' en het 'therapeuten-perspectief, een relatieve
plaats en betekenis toekomt. Ook blijkt hoe de bepertere referentiekaders, vanuit
die ruimere zingevingsdimensie, met elkaar in verband kunnen worden gebracht.
De conclusie waartoe dit leidt is dat een dualistische zienswijze op de mens
tegewover organisaties of vice versa moet worden bekritiseerd. Het bleek juist
een'non-dualistische' optiek te zijn die de doelstelling van gezamelijk gewin van
het uitwisselingsproject mogelijk heeft gemaakt, opdat de bevindingen uit dit
project aan inzicht in en verbetering van de organisationele en maatschappelijke
posi-tionering van creatief therapeuten en creatieve organisaüetrainers ten goede
komen. Een 'dualistische optiek' leidt tot de aangegeven dichotomisering van
perspectieven en in het verlengde hiervan de veronderstelde tegenstelling tussen
absoluut opgevatte processen van rationalisering versus humanisering. De
creatieve werkvormen geven aldus op narratief-existentiele wijze vorm aan een
kritisch humanisme. Andersom zijn creatieve trajecten in therapie en training op te
vatten als maatschappelijk-historisch ontwikkelde dialoogvormen waarin verande-
ringsmetaforen en ontwikkelingsperspectieven op democraüsche wijze worden
gegenereerd.

De onderzoeksresultaten wijzen ook op een 'filosofische winst' uit het uit-
wisselingsproject voor de praktijk van de deelnemende professionals. Het onder-
zoek heeft bijgedragen aan 'bewustwording' van de veelal onbewust ingenomen
theoretische positionering van trainers en therapeuten en de vaak onduidelijke
organisatorische plaats van creatief therapeuten. De filosofische winst is verzilverd
in de vorm van de explicitering van vier ontologische metaforen en vier
veranderingsmetaforen met betrekking tot 'de communicatiekloof tussen manage-
ment en werkvloer', alsmede door een uitleg van de waarde van narratieve
metaforen - in het bijzonder de spei- en dichtermetafoor - met betrekking tot 'de
meerwaarde' van creatieve therapie. Mede door de dialoog met organisatietrainers
hebben creatief therapeuten ideeen kunnen ontwikkelen hoe 'de crisis in de
gezondheidszorg tot een kans om te buigen'. Bijvoorbeeld door aan de hand van de
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zijnskwaliteiten-metafoor een (metaforisch) 'handelmerk' of 'professioneel motto'
voor de eigen praktijk te ontwerpen. Op basis van de onderzoeksdialoog is een
kritisch perspectief ontwikkeld om in de context van de verzakelijkte zorg op een
meer 'commerciele manier' met het vak om te gaan, zonder aan de humanistische
grondslag van creatieve therapie geweld te hoeven doen. De groep creatieve
organisatietrainers bleek grotendeels zelf de gewenste professionele kundigheid als
tegenwicht tegen de eenzijdige instrumentele optiek in organisaties reeds in huis te
hebben of te gaan ontwikkelen. Wei kwam uit de groepsbijeenkomst met deze
respondenten naar voren dat er behoefte bestaat aan een 'organisationele
inbedding' voor samenwerking, 'netwerken' en belangenbehartiging. Uit de tele-
fonische na-interviewronde bleek dat een nieuw samenwerkingsconcept van twee
respondenten voor het andere werkveld van creatieve organisatietrainingen tot
stand is gekomen naar aanleiding van de groepsbijeenkomsten.

Aldus kan worden besloten dat de filosofische thema's uit de theoretische analyse
relevant zijn voor de praktijk. De dialoog met de onderzochte praktijk heeft mij als
onderzoekster geholpen de relevantie van filosofische thema's voor de praktijk op
een meer verstaanbare wijze te verwoorden dan ik in eerste instantie geneigd ben te
doen. Hierdoor is mijn begrip niet alleen van de onderzochte praktijk verdiept,
maar ook van de filosofische thema's zelf. Bovendien hebben deze thema's door
het veldonderzoek een met de 'praxis' verrijkte betekenis verkregen. Deze laatste
conclusie ten aanzien van de dialectiek tussen filosofie en praktijk vormt het
centrale thema van het zesde hoofdsruk.
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H00FDSTUK6:
A maorf voor

* v \ ••*? •"

Het laatste hoofdstuk is gewijd aan reflectie over het afgelegde onderzoekspad.
Daartoe worden de onderzoeksresultaten uit het veldonderzoek teruggeplaatst in
het filosofische kader dat aan de onderzoeksopzet ten grondslag ligt. Centraal staan
de vragen hoe de verhouding tussen het onderzoekskader en de onderzochte
praktijk door het gevolgde onderzoekstraject is veranderd en wat filosofie en
empirie voor elkaar hebben betekend.

Het onderzoekspad ziet er in vogelvlucht als volgt uit. De onderzochte creatieve
trajecten in het kader van therapie en organisatietrainingen zijn in het eerste hoofd-
stuk als vormen van 'metaforische praktijkkennis' geintroduceerd. Daarbij heb ik
aangegeven hoe de onderzoeksvraagstelling naar de 'meerwaarde' van deze
kennisvorm zowel een methodologische als een ideologie-kritische betekenis heeft.
Met behulp van de hermeneutiek is de 'middenkoers' uitgezet tussen een een-
zijdige romantisch-intuitieve en een eenzijdige rationalistisch-positivistische be-
nadering van de onderzoeksvraag. De hermeneutische middenpositie is in het
vierde hoofdstuk filosofisch uitgewerkt tot een 'dialogische grondhouding'. Aan de
hand van het zieh aldus gevormde onderzoekskader is de 'metaforische kennis-
vorm' zowel f/ieore/wc// via een literatuuranalyse in hoofdstukken twee en drie als
/>ratee/z onderzocht in de vorm van het in het vijfde hoofdstuk beschreven
veldonderzoek. Hoe de theoretische en de praktische analyse, hoe hermeneutiek en
empirie zieh in het kader van dit onderzoek tot elkaar hebben verhouden, vormt het
onderwerp van dit laatste hoofdstuk.

Een reflectie op het afgelegde onderzoekspad, waarbij de fundamentele betekenis
van de dialoog centraal Staat, volgt in de tweede paragraaf. In de derde paragraaf
wordt de dialogische wending naar de praktijk voor het filosofische denken
uitgewerkt. Vervolgens is de vierde paragraaf gewijd aan de betekenis van de
dialoog voor creatieve therapie. Hoe de dialoog de creatieve ondersteuning van
organisatieprocessen kan verrijken Staat in de vijfde paragraaf. Daarna volgt in de
zesde paragraaf een toelichting op de gemeenschappelijke basis van de onder-
zochte creatieve trajecten in therapie en training onder de noemer van 'narratief
ervaringsgestuurd leren'. In de zevende paragraaf mondt het dialogische perspec-
üef op de creatieve trajecten in therapie, training, coaching en advisering uit in
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enkele aanbevelingen voor de praktijk. Samenvatting en conclusie sluiten het boek
af.

6.2

Wanneer ik het afgelegde onderzoekstraject beschouw komt als centraal thema dfe
<Aa/oog naar voren. Deze grondslag voor de 'creatieve trajecten' in therapie en
organisaties is primair filosofisch uitgewerkt. Vanuit de dialoog is het mogelijk om
eenzijdige intuitief-romantische en opportunistisch-instnimentele benadehngen
van veranderingsprocessen te voorkomen of tegen te gaan. In dit onderzoek is de
typische wijze van interactie via de taal van het creatieve medium opgevat als het
genereren van retorische betekeniseffecten door middel van 'levende metaforen' in
een dialogische context met het oog op organisatorische of therapeutische doel-
stellingen.

De literatuuranalyse in hoofdstukken twee en drie laat voor beide onderzochte
sectoren een analoog maar complemcntair beeld zien. In de context van creatieve
therapie betekent de dialoog de toevoeging van een re/7ecr/e/^co/nwu/7/ca//e/
moment aan de gevoelsmatig-intuitieve therapeutische interventies. Onder invloed
van maatschappelijke veranderingen en reorganisaties in de (geestelijke) gezond-
heidszorg zijn er alternatieve benaderingen van creatieve therapie ontstaan ten
opzichte van de van oorsprong dominante humanistische orientatie. Een belang-
rijkc ontwikkeling vormt de toegenomen belangstelling voor een instrumentele en
pragmatische aanpak van therapeutische veranderingsprocessen. In dat verband is
gesteld dat de dialogische invalshoek eveneens een drempel opwerpt tegen een te
eenzijdige lnterpretatic van deze benadering, leidend tot een opportunistisch-
strategische optiek. Als conclusie uit de literatuuranalyse is gesteld dat de ontwik-
keling van de derde kunstgecentreerde invalshoek op creatieve therapie het meeste
recht doet aan de 'eigen aard' van het interactieproces via het creatieve medium, hi
praktische zin betekent de dialoog een 'richtsnoer' voor de ontwikkeling van
communicatieve en leidinggevende kwaliteiten van de creatief-therapeut, ten
behoeve van interdisciplinaire samenwerking, ondcrhandelen en beleidsmatig
denken in de context van de gereorganiseerde gezondheidszorg. Als conclusie uit
het derde hoofdstuk, de literatuuranalyse van het organisatie-discours, is naar voren
gekomen dat de dialoog een veiligheidsmarge inbouwt tegen eenzijdig oppor-
tunistisch metafoorgebruik. De dialogische communicatievorm, zoals die bij-
voorbeeld in 'het 'Socratische gesprek' een procedurele vorm heeft gekregen, geeft
aan hoe een structured co/w/nun/caf/e/Yo/We/^/iaHöfe/e/ft/ moment een buffer biedt
om de 'kolonialisering' van metaforische benaderingen van organiseren door de
instrumentele rede tegen te gaan. Het kunstgerelateerde medium, als 'derde
gesprekspartner' in (non)verbale interactieprocesen in creatieve trajecten in
organisatietrainingen, geeft structured vorm aan het dialogische moment van
'openheid' en 'betrokkenheid' in communicatie. Voor beide contexten draagt de
dialoog aldus op verschallende wijze bij aan de vorming van een 'humanistisch
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communicatiekader' om communicatieve waarden uit de tee/wereW te verzoenen
met eisen van een dominante organisatorische 5yite

Vanuit de dialogische invalshoek is in het vijfde hoofdstuk in het kader van het
veldonderzoek het verschil tussen de 'creatieve trajecten' in beide sectoren
gerelativeerd als verschillende toepassingen van een fundamenteel overeen-
komstige vorm van 'narratief ervaringsgestuurd leren'. De evidente verschillen
tussen de organisatorische en de therapeutische vorm van 'ervaringsleren' zijn
vanuit een kritisch-humanistisch gezichtspunt veeleer cow/exft/ee/ van aard. Als
zodanig definieert een 'therapie'- of een 'trainings'-doelstelling de contextuele
vormgeving van een 'creatief traject': er wordt in beide contexten weliswaar een
andere taal gesproken en er speien andere vraagstukken, maar overeenkomstig is
de fundamentele existentiele aard van (non)verbale communicatie- en interactie-
processen. Een 'creatief traject' geeft met andere woorden aan deze existentiele
grond een aan de betreffende doelgroep en doelstelling aangepaste vorm. Om het
dialogische fundament van het 'narratieve ervaringsgestuurde leren' te concre-
tiseren zijn op basis van het uitwisselingsproject concrete metaforen uitgewerkt: de
zijnskwaliteiten-metafoor, de spelmetafoor en vier ontologische metaforen. Aan de
hand van deze metaforen is de kritisch-humanistische vormgeving van de dialoog
gethematiseerd als een vorm van 'narratief ervaringsleren' in het kader van
therapie en organisatietrainingen. Aldus is er een empirische herinterpretatie
gegeven van de hermeneutische speelruimte door de tegenstelling tussen een 'naief
humanisme' en de in orgarüsaties dominante 'strategische optiek' uit te balanceren
tot een kritische vorm van authentieke communicatie. Zijnskwaliteiten zoals

r, v/7<z/;7e;7, o/?e«/ie/W, jpee/s </e«jfce«, /jwwor, verfteeWmg, 6e/ro/fc/fcenAei(i en
kleuren de existentiele grond en een door trainer en therapeut

belichaamde vorm van 'authenticiteit' houdt de communicatieruimte open.

De 'empirische winst' uit het veldonderzoek heeft de dialoog als filosofisch
fundament 'aangekleed' en toegesneden aan de hand van concrete metaforen,
organisatie- en levensverhalen. Fundamenteel voor de d/a/og/scAe ia/aws tussen
communicatieve en instrumentele waarden is een kritisch humanistische 'dimensie
van zingeving' die het conventionele (therapeutische of organisatorische) referen-
tiekader in de betreffende organisatie 'transcendeert'. Vanuit die ruimere zinge-
vingsdimensie worden spelelementen in relatie tot systeemelementen gebracht.
Soms komen de ludieke elementen van plezier en (ont)spanning in de creatieve
werkvorm op de voorgrond; soms Staat de organisatorische of individuele 'leer-
doelstelling' voorop en zijn ludieke elementen veeleer dienstig daaraan. De vanuit
een kritisch-humanistische zingevingsdimensie vormgegeven creatieve werkvorm
markeert de ideologische krachtenmeting tussen strategisch en communicatief
handelen; ze activeert een methodische balans tussen zütgev/ng en z/>;.spe//wg. Op
basis van het veldonderzoek is zieht gekomen op organisatorische, methodo-
logische en ideologische randvoorwaarden voor het realiseren van die balans.
Hiermee is empirisch inhoud gegeven aan de filosofische uitkomst van het
onderzoek dat de professionele vormgeving van 'creatieve trajecten' balanceert
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hissen een a7onyj/.ycne gevoelsmatig-inruitieve houding van overgave aan en een
a/jpo//n/sc/ie beheersend-reflectieve afstand tot de praktijk. De systeem-rationele
eisen waaraan therapeutische of organisatorische doelstellingen worden afgemeten
zijn op basis van de ruiniere zingevingsdimensie principieel gerelativeerd: ze ver-
krijgen op basis van het kritisch humanisme een toegemeten plaats en een existen-
tiele, aan het creatieve medium gerelateerde betekenis. ^

Wat betekent de dialogische wending voor onderzoek en voor filosofie? In plaats
van de traditionele supprematie van theorie boven praktijk is er in dit onderzoek
een dialoog tussen beide ingesteld. Bij gevolg is de onderzoeksopzet niet
voorafgaande aan en los van de onderzochte praktijk opgesteld, maar in wissel-
werking ermee. De dionysische 'kerncompetentie' van de respondenten betekende
een uitnodiging aan de onderzoekster om minder emstig met filosofische grond-
vragen om te gaan, om speelser te denken en beeldend-buigzame concepten te
vormen. Voor de filosofie betekent de dialogische wending naar de praktijk dat zij
een Spiegel voorgehouden krijgt waarin de bespiegelende geest zijn eigen denk-
beweging kan begrijpen. Nu de filosofie niet langer aan haar traditionele 'mission
statement' is gehouden om als onbewogen geest te reflecteren over menselijke
zieleroerselen, is er plaats ingeruimd voor bevlogenheid en bewogenheid. De
filosofische zoektocht hoeft zieh niet meer te richten op een eeuwig en on-
veranderlijk ijkpunt buiten de aarde, waaraan de bewegingswetten van aardse
verandenngen kunnen worden afgemeten.

Ae/ Aeg/w/wn/ /n ae fcr/ng/oo/> van s/ne/tertrf g/e/5/er-water, vaw dl?
6rea*e r/'v/ere/i aVe naar zee */ro/we/J, waar regenwoWren weer /erwg naar nef
/ant/</r//'ven en 6ove/» a*e Aerge« ee«w/ge sneeww /a/en va//en? /Jfen w een z/c/i
ver/?/aa/5enc/ mrt/ww/ ;n fle eeww/'ge /r/ng/oop abor //5 ijs /e woe/wen, wafer
water en een ^neei/w/ucn/ lucht 'TL/iten' /torn/ van //er /a/yn^e aequare, /ie/
ge///fc-mafen van wyncM/fMHr en nana"e/, rfroo/nopwaar/j /angs a"e r/v/eren rfe
Ä/yn, a"e Maa* en a"e A/oeze/. /Jiten /j ne/ ge/y^-mafen van wo/ ge/y& o^ 0/
grensf aan maar n/ef is. Door n/e/ a//een maar me/ a"e s/room van /je/ wa/er
mee /e gaan, maar me/ a"e 600/ voor an/fcer en me/ye voe/en /n ne/ wa/er, *unye
a"e 5/rom;ng en Aaar AracA/ voe/en.

Wanneer de filosofie trouw aan de aarde wordt figureren de lang buiten het
academischc pantheon gesloten goden en godinnen Dionysos, Bacchus, Aphrodite
en Artemis weer naast Apollo en Athena. Pas dan kan de filosoferende geest de
eigen beweging en bewogenheid in beeld en tot begrip brengen. Het traditionele
beeld voor de dynamiek van de geest is een rec/7//yn;ge on/w/yWre/Zng /̂rap omnoog
die voor alle mensen en alle eulturen gelijkelijk zou gelden. De trap leidt van het
kinderlijke en primitieve beeiddenken naar een volwassen en westers geestelijk
Stadium van abstract denken tot aan de transgressieve kruisbestuivingen van bio-

272



technologie en kunstmatige intelligentie. Langs een rationalistische meetlat heeft
men culturen en 'tijdgeesten' afgemeten en tegen elkaar afgewogen, waardoor er
een opmars der beschaving' leek plaats te vinden. Hierbij scoren 'mannelijke
exemplaren' van de soort, vooral die uit noordelijke en westelijke regionen, hoger
dan 'vrouwelijke', vooral wanneer ze uit zuidelijke en oosterse werelddelen
stammen. De gestrengheid en rechtlijnigheid waarmee deze meetlat gehanteerd is,
maakt het verleidelijk om haar romantisch om te keren en 'de vrouwelijk intuitie',
'de oosterse mystiek' en 'de zuivere ziel van natuurvolken' positief te discrimi-
neren. Zo heb ik mij door ideeen van een Indiaanse natuurfilosofie en van
Heideggers 'zijnsdenken' laten inspireren, tot de daad-werkelijke ontmoeting met
mensen uit andere culturen mij heeft aangespoord om Nietzsche's gedachte van
een 'herijking' van traditionele waarden serieus te nemen en ruimte te maken voor
andere ontwikkelingsbeelden.

Tegen deze achtergrond heeft de dialoog met de onderzochte praktijk, vooral de
creatief-therapeutische .spee/se dialoog met de verbeelding, met gevoelsbeelden en
beeiddenken, mij gewezen op het belang van de wicarwer/ng van ideeen. De
metafoor heb ik als 'model' gebruikt om een voorstelling te maken van deze
tegenbeweging, deze 'tegenoverdracht' van een 'materialisering en emotionali-
sering van de geest'. Uit de onderzoeksdialoog is gebleken dat deze modelmatige
voorstelling op te zware filosofische concepten steunt. De verbinding van concep-
tuele kennis met de door creatieve, 'nondiscursieve' kennispraktijken uitgedragen
'kennis van het hart' kan tot een hchtvoetiger filosoferen inspireren. De dialoog
tussen fllosofie en empirie creeert een dubbele onderzoekende beweging van
idealisering en materialisering. Een gelijkwaardig gesprek tussen filosofische
stemmen en de weerbarstige praktijk laat een weefsel ontstaan met als schering

en ata/racte concede« en als inslag gevoeAsiee/aen en fteeW-
. Een empirisch verankerde fllosofie berust op een krachtenspel van

regressieve, progresieve en transgressieve (schijn)bewegingen van de geest en
daadwerkelijke bewogenheid, tot een dans van intuitie en ratio, van verbeelding en
verwoording, van eindigheid en oneindigheid, van goden en mensen. Door die dans
herkent de geest zieh in wat niet meer is en in wat ooit zal zijn, een eeuwig
worden... .. .

£ c c e A o m o • - • •••-.'

•••."• Ja.'/cA we/55, woAer/cA s/a/w/we/

C/ngeKMtig/ g/e/cA der F/amme
G/üAe M/JO" verzeAr /cA m/cA.

L/cAr H-/>^ a//e5, way /cAyo55e:
/ToA/e a//e5, was ;cA /a55e: . ; • . . .
F/am/we 6/« icA 5/cAer//cA.'

1. Nietzsche: Die FroW/c>ie W/jje/uc/ia/? in: fferfce//306.
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Kleuren en vormen spreken de geest aan. De geest spreekt zieh met expressieve
beeiden uit. Met het krassen op papier, het vormen van de klei, het schaven van het
hout 'be-tekenen zieh' lichaam en geest. Het beeidende vormgeven w de dialoog
tussen lichaam en geest met stemmen van emoties, ideeen, lichamelijke gewaar-
wordingen, verbeelding, intuities, gedachten en aandriften. De beeidende beweging
op en in het materiaal creeert een spanning tussen beeiddenken en denkbeelden.
Dit spanningsveld genereert beeld- en begripsvorming, leidt tot bevlogenheid en
beweegredenen. Lichaamsbeweging, emotionaliteit en verbeelding spreken een
andere taal dan de rede met rationed afgemeten woorden en begrippen. De
rationele geest wil weten of de taal van vormen, kleuren en beeldnarratieven 'a-' of
'irrationeel' is. Om deze 'nondiscursieve' taal niet tot verbale, discursieve en
rationele registers te reduceren moeten we haar eerst leren verstaa/j. In creatief
therapeutische en trainingstrajecten geven deelnemers aan de dialoog van lichaam
en geest een stem. Dan kan het gesprek tussen ons lichamelijk en geestelijk zy/i
leiden tot een kleuren- en vormenspe/, zoals de wind het water beweegt. Soms
dreigt dit polyfone spel in een sfryd te ontaarden en wil de kracht der rede haar
'achterkant' overwinnen door 'het redeloze' te overstemmen. De ratio komt
wellicht als verliezer uit die strijd tevoorschijn omdat de aan het lichaam gebonden
krachten de taal van de ongetemde natuur spreken. Een ludieke krachtenmeting
tussen lichaam en geest via de dialoog met creatieve middelen creeert de
spcelruimte om ons met het absurde, het tragische en het extatische van het bestaan
te verzoenen, uitmondend in natuurbeelden, kosmische mythen en in de dramatiek
van levensverhalen.

Om die krachtenmeting evemin in koude oorlog of in strijd te laten omslaan is er
een dubbele beweging nodig, een verankering van de geest in het lichaam en een
lichaamsbewustwording Dan ontstaat er ruimte voor andere ontwikkelingsnarra-
tieven die niet uitgaan van de supprematie van 'de Westerse beschaving'." Deze
dubbele beweging vooronderstelt een 'angstvrije Staat van zijn' zoals die bij-
voorbeeld door Krishnamurti is gekarakteriseerd in het citaat aan het einde van het
derde hoofdstuk/' We kunnen immers het samenspei van regressieve, progressieve
en transgressieve krachten slechts ogenschijnlijk beheersen. Dionysos vraagt om
pure overgave aan het natuurgeweld in en om onszelf. Apollo biedt tegenspel zodat
de krachtenmeting als dynamiek in beeld komt. Hermes eultiveert ontvankelijk-
heid en expressiviteit in dialoog met dit krachtenspel. Deze balanceerkunst voegt
beweging en bewogenheid, waarneming en gewaarwording, beeiddenken en
denkbeeiden tot een meanderende stroom aan een. Wanneer ik de krachten in en
rond mij voel, mij bewust word van de Stromingen waarin lichaam en geest zijn
opgenomen, van de vele stemmen in en om mijzelf, van alle gewaarwordingen in
en aan mijn lichaam, van 'hetgeen' of 'degene' die zieh hiervan bewust wordt...
verschijnt daar niet Hermes vanuit het hart om te bemiddelen tussen kosmos en het

2. Bijvoorbeeld Gebser: t/rj/?rung un</ Gegenwarf I, II. Forbes: CO/H»I6MJ one/Orter Can/i/fcaii.
3. Ziep. 145-146
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ondermaanse, tusscn goden en mensen, tussen hemel en aarde, tussen eeuwigheid
en tijd? Hermes verbindt de eeuwige en volmaakte goddelijke wereld met het
veranderlijke en tijdelijke zyn in het ondermaanse; hij is bemiddelaar in de strijd
tussen goden en mensen. In Griekse mythen wordt vaak verteld hoe goden op
mensen vertoornd raakten wanneer zij in overmoed en hovaardij de menselijke
maten overschrijden. Sisyphus gewaagde het met de Dood te spelen en werd
daarvoor, zoals bekend, met een zware 'Sisyphus-arbeid' bestraft. Arachne had de
arrogantie om met de goddelijke weefkunst te wedijveren en te spotten, waarmee
zij de woede van Athena op zieh afriep. Haar metamorfose tot een spin was het
resultaat. Hermes is soms met zijn bemiddeling te laat. . ,*,

iJfc //er/we^ me/ zyn Aereferss/a/ die ne/ ae grenj van Aef /woerass/ge
fAera/we/ana" naaer/ />a</ar/ Ay cfe re6e/se prov/«c/e van
Ai/nya/focAe crea//'v/7e/7.s/ote/n Ape/? ver/a/en. //y Aee/? zy/i m/jj/e

vrede /e sf/cA/e/i fassen ae riva//jreren</e Aeersery /To/j/wg Logos en /fo/7/wgj/i
A/etapAora. Afa goa/ Ay 0/7 Ae/ pu/iy'e van a"e en/ge rote /n Ae/ /woeras 7/We« e«

zy« /w2«/7i//Y. //t voe/ ee« Au/ver/'/ig a/* Ay zyn /ne/oc/ie //izeA iBe/q/?evo//e e«
rfryAre Ar/anAre« ̂ nyde/i </oor de 5//7/e nacA/. ßoven Ae/ dra55/ge wa/er v//eg: ee«

a/7. De ecAo van //erme^' /x2/i/7a/7 vers/e^? en (ie /aa/5/e nacA/neve/s
Aef pr/7/e ocA/enag/oren. /1/5 /A: //erffie^ w/7 6egroe/en //g/ daar
a//ee« zyw 5/a/aVe wee/ van zyn aanwez/'gAe/'a'...

voor

De dialogische wending in de context van creatieve therapie biedt een richtsnoer
zowel binnen de therapiekamer als daarbuiten om de eenzijdige romantische
oriöntatie op een gevoelsmatige intuitie aan te vullen met structurele momenten
van reflectie en communicatie, zonder in een opportunisme door te schietea
'Binnenskamers' heeft de dialoog gestalte gekregen in het (non)verbale gesprek
van client, therapeut en creatief medium. Deze dialoog wordt geverbaliseerd in de
vorm van zogenaamde 'nabesprekingen' van beeidende werkstukken en de 'clien-
tenevaluaties' over de creatief therapeutische behandeling. De specifieke dialoog-
vormen en behandelprocedures worden afgestemd op de (on)mondigheid van de
clientenpopulatic, op de eigen aard van de psychische problematiek en op de
organisatorische setting. Binnen de therapiekamer is de creatief therapeut in het
algemeen zeer autonoom zodat z(h)ij de beeldend-therapeutische dialoog met de
client en het creatieve medium naar eigen intuitie en inzicht kan vormgeven. Hoe
deze dialoog 'buitenskamers' (in)formeel met collega's en medebehandelaars
wordt gevoerd is sterk afhankelijk van de 'organisatiecultuur' en het behandel-
beleid van de betreffende instelling. Het is bijvoorbeeld niet overal vanzetf-
sprekend dat creatief therapeuten strucrureel aanwezig (mögen) zijn op overleg- en
besluitvormings-momenten. Voor zover zij dat wel zijn wordt de creatief-thera-
peutische dialoog veelal 'vertaald' in het dominante psycho-therapeutische refer-
entiekader. De ontwikkeling van een 'beeidend' referentiekader en een profes-
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sionele visie op het vak is van belang om 'buitenskamers' tegenwicht te bieden
tegen een mogelijk onderdrukkende en beperkende invloed vanuit de organisatio-
nele context. Daarnaast heeft 'de dialoog' betrekking op intercollegiate uitwisse-
ling ten behoeve van de professionalisering van creatieve therapie (zoals studie-
dagen, workshops, werkgroepen, onderzoek, nascholing, etc.) om het vak als een
vakdeskundigheid boven het niveau van 'intuitief handelen' en 'creatieve hobby-
vorming' uit te tillen. Resumerend vertegenwoordigt 'de dialoog' de noodzaak van
reflectie op, systematisering en profilering van de metaforische praktijkkennis van
creatief therapeuten.

De ontwikkeling van een <//a/og;'scAe intuilie is van belang voor de vraag wat de
organisatorische plaats en status van creatieve therapie zal zijn na de huidige
reorganisatie van de zorg. Hebben de 'beeldnarratieven' die dienten in het kader
van creatieve therapie ontwerpen daadwerkelijk een therapeutische werking ten
behoeve van het genezingsproces 'bovenop' het plezierig 'creatief bezig zijn'?
Omdat de geschiedenis van het vak reeds ('klinisch') heeft bewezen dat creatieve
therapie een therapeutische waarde heeft moet deze vraag anders worden
geformuleerd. Om de therapeutische waarde 'waar te maken' is er een bewust-
wordingsproces ten aanzien van de organisatorische context onder creatief
therapeuten nodig zodat zij een breed 'politiek draagvlak' kunnen genereren om
deze therapievorm een (gelijk)waardige en duidelijke plaats binnen de instelling te
geven. Met behulp van een 'beeidend' referentiekader kan 'de toegevoegde
waarde' van creatieve therapie aan dienten, collega therapeuten, behandelaars,
verzekeraars en politieke groeperingen verstaanbaar worden gemaakt op een wijze
die recht doet aan de 'eigen-aard(ig)-heid' en de humaniserende waarde van het
creatieve medium.

Andersom creeert een door de instelling uitgedragen zorgv/s/e de ruimte dat
creatief therapeuten een humanistisch communicatiekader kunnen (blijven) bieden
voor dienten. Een zorgvisie kan paal en perk stellen aan de alomtegenwoordige
marktwerking, die nu ook Ä/wne« instellingen tussen de veschillende (para)
medische en therapeutische disciplines is doorgedrongen. De achterliggende idee is
om op basis van 'het marktdenken' de gezondheidszorg weer finandeel en
organisatorisch gezond te maken. Deze maatregel schiet haar doel voorbij wanneer
patientenzorg geheel vertaald wordt naar een kwantificerend en doel-rationeel
kader. De legitimeringsvraag ten aanzien van 'alternatieve' behandelvormen wordt
vanuit dat kader tot een rekensom met betrekking tot de relatieve 'patientenload'
teruggebracht. Door die rekensom wordt de patient een klant die als consument 'op
maat gesneden zorgpakketten' inkoopt. Die klant mag dan wel koning wezen,
evenwel wordt er, vanuit kritisch humanisüsh perspectief beschouwd, aan 'de
mens' acAter de consument onrecht aangedaan.

De dialoog tussen beleidsmakers en creatief therapeuten is een aangewezen weg
om binnen de instelling een humanistisch geinspireerd en kritisch antwoord te
geven op de rationalisering van de zorg. Het kritisch humanisme ziet de mens als
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een wezen dat 'meer' is dan 'consument' en 'producent' van 'creatieve producten'
en (geestelijke) gezondheid als wezenlijk anders dan 'produceerbare waar'.
Wanneer humanistische waarden, van nun 'romantische Stempel' bevrijd, in de 're-
organisatorische dialoog' worden gerehabiliteerd, kan er een adequaat antwoord op
de legitimeringsvraag worden gegeven. De huidige (geestelijke) gezondheidszorg
vraagt van creatief therapeuten om 'de romantische oorsprong' van creatieve
therapie in haar geschiedenis mee te nemen, zonder in het andere extreem van
opportunisme en strategisch handelen te vervallea

Een laatste betekenis krijgt 'de dialoog' gegeven de huidige maatschappelijk-
politieke constellatie om een Europees en wellicht een globaal toekomstperspectief
op creatieve therapie te formuleren. De vervaging van landsgrenzen ten gevolge
van globalisering, de vluchtelingen-problematiek en andere ('achterkant'-) aspec-
ten van de 'multiculturele samenleving' nopen daartoe. Andersom vertegenwoor-
digt creatieve therapie in potentie een lands- en cultuurgrenzen overschrijdende
waarde om psychische noden van onze tijd te beantwoorden. Dit is een aan-
trekkelijk en zinvol maar niet eenvoudig toekomscenario voor creatieve therapie.
De socialc, economische en politieke drempels die bij de invoering van de Euro in
het kader van de 'eenwording van Europa' opdoemen, lijken mij een lichte
afschaduwing te zijn van de problematiek en compexiteit die in verband met de
intemationalisering van creatieve therapie aan de orde zullen zijn/ s

6.5 D e df/a/ogüc/ie verrz/A/wg vaw fife orga«/ .sa/omc/je recfe

Het resultaat uit dc literatuuranalyse in het derde hoofdstuk wijst op het belang van
een dialogische aanvulling van de eenzijdige instrumentele orientatie in het
organisatie-discours. Als een antwoord op deze eenzijdigheid in het benaderen van
organisatie-vraagstukken is er 'een dialogisch principe' geformuleerd, dat aan
democratische besluitvorming in onderhandelingsprocessen bijdraagt. In deze
hoedanigheid helpt de dialoog voorkomen dat metaforen als managementtools op
'dictatoriale' wijze voor organisatiedoeleinden worden ingezet. Uit het veld-
onderzoek is gebleken dat de vertaling van het filosofische fundament tot een
concrete dialoogvorm voor de betreffende organisatie 'op maat' gesneden zou
moeten worden. Aan de operationalisering van 'de dialoog' tot communicatie-
procedures en reglementen met betrekking tot organisatorische besluitvormings-
processen (bijvoorbeeld in de vorm van inspraakmiddagen, congressen, team-
vergaderingen, werkgroepen, enz.) kleeft het gevaar dat de 'filosofische blauw-
druk' dusdanig geinstrumentaliseerd wordt dat aan haar communicatieve doel
voorbij geschoten wordt. Met het oog op dit gevaar ken ik aan haar filosofische
betekenis, de oningevulde en daardoor tot concretisering uitnodigende 'open en
betrokken gesprekshouding' het primaat toe. Aspecten hiervan worden in de
onderzochte creatieve trainingstrajecten gecultiveerd en bieden als zodanig een

3. Zie bijvoorbeeld: Waller: 7bwarcfc a European ̂ 4rt 77iera/?y.
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tegenwicht tegen de tot in extremo doorgevoerde rationalisering van ons werk-
leven.

In het vierde hoofdstuk is het dialogische principe hermeneutisch uitgewerkt tot
een dialogische grondhouding als filosofische grondslag voor de creatieve trajec-
ten. In dat verband is beschreven hoe rationaliseringsideeen oorspronkelijk een
bevrijdingsmetafoor bevatten. Door de ontwikkeling van onze ratio verkrijgen we
kennis en macht om de ketenen te verbreken waaraan wij door traditie, bijgeloof en
overheersing door machthebbers gebonden zijn. Daarmee zouden we tevens een
humanere samenleving creeren. Vanuit die optiek gaat rationalisering hand in hand
met een humanisering van mens en maatschappij. Het rationaliseringsideaal heeft
tot maakbaarheidsideeen geleid die aan grootheidswaanzin grenzen. De Roman-
tische onttroning van de Rede geeft een 'apocriefe' versie van deze mythe van de
'Rationele Menswording' met antihelden en een tegengestelde plot. Vooral onder
invloed van humanistische benaderingen in de Psychotherapie heeft 'de roman-
tische onderstroom' zodanige vormen aangenomen dat ze meer is dan alleen een
reactionaire tegenbeweging tegen het bewind van Logos. De oude rationaliserings-
en humaniseringsidealen van weleer hebben door inflatie aan macht en betekenis
ingeboet. In allerlei nieuwe tijdse vormen, interculturele Varianten en wereldlijke
vertalingen liggen de ontwikkelingsnarratieven binnen ieders handbereik op de
welzijnsmarkt. Door te gaan shoppen op de exotische New Age markt kunnen we
Germaanse, Indiaanse, Afrikaanse, Hindoeistische en Boeddhistische mythen en
heldenverhalen tot nieuw leven wekken. We zouden rfe weg va« cfe fcryger en Ae/
pad van ate Ae/d kunnen bewandelen, ate owcfe H>/7</eman in ons kunnen vinden of
ons bij eew /le&sg/ifcr/ng aansluiten. Een nieuw pantheon omzoomt de weg naar
bevrijding en licht ons op onze reis voor. Ligt er een nieuw spiritueel bevrijdings-
ideaal in het verschiet? Hoe ijken we een 'multiculturele' en 'trans-religieuze' mix
zodat er geloofwaardige nieuwe ontwikkelingsnarratieven kunnen ontstaan? Kan
een kritisch-humanistisch ontwikkelingsperspectief zorgdragen voor een zodanige
vormgeving en exportering van psychotherapeutische en creatieve diensten naar
andere maatschappelijke sectoren, dat humanistische waarden niet tot consu-
meerbare waar uithollen? In de context van organisatietrainingen moet de
introductie van zingeving, psychologische ondersteuning en creativiteit immers in
balans worden gebracht met instrumented denken en een winstgevend bedrijfs-
kader.

In het vierde hoofdstuk is een filosofische weg gewezen om tussen het Scylla van
een metafysische versluiering en het Charybdis van een post-modem nihilisme
door te koersen. Hier wil ik op de maatschappelijke porte van deze vraag wijzen.
Het gevaar bestaat namelijk dat we met de humanisering van ons (werk)leven van
de regen in de drup terecht komen en tussen romantische bevrijdingmythen,
spirituele cocktails en versluierende idealen blijven ronddobberen. Er is dus een
nieuw kompas of een eigentijds orientatiepunt nodig. Op basis van de midden-
positie zouden we kunnen laveren tussen het conserveren van tradititionele
waarden en het opportunistisch 'zappen' tussen culturen en ontwikkelings-
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narratieven. Mijn Stelling luidt aldus dat wanneer we geen gemeenschapsvormen
cultivcren waaibinnen een dialogische gesprekshouding en authentieke communi-
catievormen worden ontwikkeld, wij stuurloos blijven ronddolen tussen
modegevoelige alternatieve trends en traditionele hierarchische lichtbakens voor
het besturen van organisaties. Het belang van 'dialogische communicatie' zou op
de politieke agenda van organisaties moeten komen. Dan worden de 'creatieve
ontwikkelingstrajecten' zodanig in organisaties geimplementeerd, dat zij au/Zie/j-
//c/te/7, aufo/io/n/e en ;/i/egr;7e/7 in communicatie- en samenwerkingspatronen
helpen ontwikkelen. Dat zou leiden tot een toekomstperspectief waarin de
rehabilitering van humanistische waarden tegenwicht kan bieden tegen ziek-
makende factoren op de werkvloer en daarmee helpt voorkömen dat mensen
langdurig ziek, overspannen of 'burn out' geraken. De onderzochte creatieve
trajecten in organisatietrainingen, coaching en loopbaanbegeleiding leveren hieraan
een bijdrage voor zover ze op een kritisch huinanisme berusten.

In het vijfde hoofdstuk is aangegeven hoe door de narratieve vormgeving van
creatieve trajecten de 'dialogische randvoorwaarden' voor authentieke communi-
catie worden geconcretiseerd. Deze randvoorwaarden dienen weliswaar binnen het
instrumentele kader van een managementdoelstelüng te worden geoperationali-
seerd, maar ze vinden hun 'oorsprong' in een existentiele dimensie, die vorm krijgt
door de dialoog met het creatieve medium. Beide extreme orientates kunnen
dialogisch met elkaar in balans worden gebracht vanuit een ruimere dimensie van
zingeving. Het gestelde primaat van het filosofische resp. het kritisch humanis-
tische fundament mag evenwel niet leiden tot een 'blinde vlek' voor praktische
sociaal-psychologische aspecten van de dialoog. Dit is bijvoorbeeld duidelijk
geworden met betrekking tot het machtsvraagstuk en de status quo van normen en
waarden in organisaties. De psychologische begeleiding en motivatie van
deelnemers bij het invoeren van een dialogische communicatievorm zijn cruciaal
voor het welslagen ervan. Wanneer deze sociaal-psychologische en organisa-
torisch-maatschappelijke 'randvoorwaarden' voor dialogische communicatie uit
het oog worden verloren, kan de 'blauwdruk' er op papier nog zo mooi uitzien,
maar vertelt de praktijk een ander verhaal. Een Zweeds project illustreert dit,
waarin op basis van Habermas' communicatietheorie een experiment was opgezet
ter verbetering van de 'communicatieve infrastructuur', hetgeen zou bijdragen aan
de vernieuwing van organisatorische processen en aan werknemerparticipatie. Dit
zogenaamde LOM-programma (dat Staat voor 'Leiderschap, Organisatie en Mede-
zeggenschap') was zeer groots en ambitieus opgezet, maar vertoonde in haar
uitvoering een fundamentele zwakke plek die vooral te maken had met een gebrek
aan structurele psycho-sociale ondersteuning van het beoogde veranderingsproces.

4. Naschold (e.a.): Contfrucfmg f>ie New /na'u.srna/ Soc/efy. Socia/ jc/ence/br joc/a/ action:
orgamza/icwia/ re/icwa/106-131.
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voor mefa/ore/i?

In het kader van het 'uitwisselingsproject' is het vanzelfsprekende onderscheid wat
betreft de professionele identiteit tussen creatief therapeut en creatieve organisatie-
trainer ter discussie gesteld. Beide professies zijn gespecialiseerd in de creatieve
vormgeving resp. in metaforische communicatie met betrekking tot psychische
Problemen of problematische situaties op het werk. Het oordeel van de
ondervraagde professionals is echter dat er een fundamenteel verschil tussen beide
blijft bestaan. Mijn kanttekening hierbij - dat dit verschil meer te maken zou
kunnen hebben met de context van toepassing - wordt in deze paragraaf toegelicht
als vraag naar rfe moo/ voor metaforen in communicatie en interactie. Voor zover
de dialoog maatgevend is voor de aard van 'metaforische communicatie', geeft dit
criterium gee« 'maat' in de traditionele zin van het woord. Aldus rfymwi/sc/i
gerelativeerd aan een dialogisch proces, verschijnt dit ijkpunt vanuit kritisch-
humanistisch perspectief als (g)e^n maat van 'authenticiteit' in communicatie- en
veranderingsprocessen.

Mijn stellingname impliceert dat het verschil tussen een therapeutische en een
organisationele vormgeving secundair is ten opzichte van de primaire psycho-
dynamische en creatieve processen die in het kader van het 'narratieve ervarings-
gestuurde leren' plaatsvinden. In beide gevallen genereert de 'dialogische vorm-
geving' van het 'ervaringsleren' via het creatieve medium een 'narratieve leer-
omgeving', die hier als 'therapeutische dienstverlening' en daar als 'organisatie-
training' wordt verkocht. Is er een /w/wc/p/ee/ verschil op het fundamentele huma-
nistische niveau van ex/sfen//£/e zingeving wat betrreft de 'dialogische interactie'
tussen deelnemers en creatief medium? Welk verschil bestaat er op dit basale
niveau van authentieke communicatie wanneer er bijvoorbeeld met muzikale
middelen een bedrijfsworkshop 'leren leidinggeven' wordt gegeven of wanneer er
wordt gewerkt aan de therapeutische behandeldoelstelling 'het versterken van het
gevoel van eigenwaarde'? Zou het kunnen gaan om een cow/exri/ee/ verschil in
doelgroepen en doelstellingen? Het is evident dat de therapeutische taal met be-
trekking tot behandeldoelstellingen verschillend is van de taal die in bedrijven
gesproken wordt en dat de beleidsplannen en managementconcepten die beide
organisatorische contexten definieren zieh eveneens van elkaar onderscheiden.
Niettemin blijkt uit de praktijk dat de overstap naar het andere werkveld met een
'methodische vertaalslag' kan worden gemaakt* De verhouding tussen beide
organisatorische contexten kenmerkt zieh onder meer door een verschil in functie-
omschrijving en een aanzienlijk verschil in inkomstenderving. Bovendien worden
er aan deze verschillen allerlei waarde-oordelen en een statusverschil verbunden,
zowel voor degene die de therapie of training geeft als degene die haar ondergaat.

5-Volgens respondenten uit het uitwisselingsproject en zie hiervoor ook het themanummer van het
T f c d ? voor creaf/eve tfierapie. over Oeafieve f/iera/)/e en rfe manfcf ( 2000) nr. 4.
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De professionele inkadering van een creatief traject krijgt hierdoor een retorische
lading en een politieke gevoeligheid. Dit kan ertoe leiden dat mensen liever
verzwijgen dat ze in therapie zijn en eer behalen met het volgen van organi-
satietrainingen en coaching. , . • ,^-

Het bezwaar van respondenten tegen deze visie is invoelbaar want de geschetste
verschillen zijn ogenschijnlijk evident. Niettemin blijft de filosofische vraag
bestaan of ze 'fundamenteel' of 'contextueel' van aard zijn. Bovendien wordt het
onderscheid tussen 'fundament' en 'context' geproblematiseerd in het licht van dit
onderzoek, dat wijst op de 'fundamentele impact' van de 'context' op de aard van
de plaatsvindende dialoog. Hierdoor dreigt de vraag (te) academisch te worden.
Wat is de filosofische en praktische porte van de relativering van het common-
sense oordeel over het evidente verschil tussen beide professies? Wat heeft tot de
relativerende vraagstelling gemotiveerd?

De relevantie van deze onderzoeksvraag is vervat in de met dit onderzoek
aannemclijk gemaakte samenhang tussen ideologische en methodologische
aspecten van de toepassing van creatieve communicatie- en veranderings-
instrumenten in therapie en organisaties. In het licht van de praktische invalshoek
op de 'meerwaarde' van creatieve middelen - bijvoorbeeld als zijnde geindiceerd
voor 'verbaal minder ontwikkelde dienten' - past het door de respondenten
aangegeven bezwaar tegen de relativering van de grens tussen beide professies. Dat
bezwaar verwijst naar het feit dat veel doelgroepen in een therapeutische
behandelsetting in de regel niet in Staat zijn tot een zelfstandig en 'normaal'
maatschappelijk bestaan, terwijl deelnemers aan organisatietrainingen en loop-
baanbegeleiding als werknemers een psychologisch 'gezond' en maatschappelijk
'geaccepteerd' leven leiden. Wat deze bedenking betreft lijkt er mij niet zozeer
sprake te zijn van een absoluut verschil maar veeleer van een glijdende schaal:
waar ligt de grens tussen werknemers met klachten van stress, overspannenheid,
oververmoeidheid, langzaam opgebouwde burn out, onoplosbare conflicten op de
werkvloer, het vastlopen in de loopbaan en mensen die met dergelijke psychische
klachten aankloppen bij de hulpverlening? De 'absolute' grens die categorieen als
'geestelijk gezond' en 'maatschappeüjk normaal functionerend' versus 'patho-
logisch' en 'handelingsonbekwaam' suggereren, is het resultaat van sociale
praktijken met een Sterke /fifeo/og/scAe /ad;wg, de 'normaliserende en discipline-
rende' machtspraktijken in onze maatschappij. Hier tegenover stelt een kritisch-
humanistisch perspectief op existentiele zingeving en 'authentieke communicatie'
dat er door beide groepen professionals ten aanzien van clienten in alle gevallen
recht moet worden gcdaan aan de /wd/v/dwe/e Wiens die de therapie of training
ondergaat. Dit fundamentele kritisch-humanistische uitgangspunt dient evenwel te
worden geoperationaliseerd door middel van een me/Aod/jc/ie /oesp/te/wg van
'authentieke communicatie' op basis van 'vormgevingsverschillen' tussen beide
sectoren en 'typen' clienten. Aan de hand van dergelijke 'contextuele verschillen'
wordt de dialoog via het creatieve medium aangepast aan de specifieke hulpvraag
in een psychiatrische setting resp. in het kader van coaching, loopbaanbegeleiding,

282



training of outplacement. Vanuit dit ruimere perspectief van zingeving blijkt hoe
innig methodologische en ideologische aspecten van de omstreden meerwaarde'
van de creatieve werkvorm met elkaar verweven zijn. ; : -

Het onderzoek geeft, tegen de achtergrond van deze discussie, zieht op de
fundamentele samenhang hissen methodologische en ideologische aspecten van de
onderzoeksvraagstelling naar de 'meenvaarde' van creatieve communicatie- en
veranderingsinstrumenten. Creatieve middelen lijken vooral pra/://.«:/? te worden
verkozen wanneer ze methodisch beter op de doelstelling toegesneden zijn dan
reguliere of verbale middelen. Ze worden evenwel altijd in het kader van heersende
management- en therapeutische doelstellingen toegepast en vertegenwoordigen
derhalve ook een 'ideologische waarde'. Wat betreft het ideologische aspect van
communicatie is de toepassing van creatieve middelen in beide contexten 'van
oorsprong' ingebed in een humaniseringsideaal. De humaniserende 'meenvaarde'
kan worden verzilverd wanneer de therapeutische resp. de managementdoelstelling
kritisch wordt getoetst aan fundamentele humanistische waarden. Organisatie-
trainers en therapeuten dragen hiertoe bij wanneer zij creatieve communicatie- en
veranderingsinstrumenten niet 'geisoleerd' methodisch vormgeven maar in de
context van de heersende ideologic op 'kritische' wijze toepassen. Dit betekent dat
juist op basis van een ideologie-kritische invalshoek het 'narratieve ervarings-
gestuurde leren' een veran/woorefe methodologisch toegespitste vorm verkrijgt:
aan de mens 'achter' de client, in elke context-specifieke setting, moet immers
altijd zoveel mogelijk worden recht gedaan.

'Humanisering' krijgt in een therapeutische context evenwel een andere lading dan
in de context van het bedrijfsleven, wanneer ze daar als een .yurp/«.? fungeert voor
het (nog) gesmeerd(er) laten verlopen van ons werkleven. De vraag naar het
verschil tussen beide sectoren in ideologisch opzicht, wijst op een prangend maat-
schappehjk probleem. Er dreigen immers steeds meer mensen blijvend van deel-
name aan het arbeidsproces te worden buitengesloten met als vooruitzicht een
bestaan als 'drop out' van de maatschappij op te bouwen. Ook de hulpverlening
blijkt vaak wat betreft blijvende en structurele hulp aan deze groepen te kort te
schieten. Daarom is het van maatschappelijk belang dat er voor de diverse doel-
groepen een zodanig aangepaste variant van 'narratief ervaringsgestuurd leren'
wordt gevormd, dat de methodische toepassing integraal met een ideologie-
kritische toetsing van de Organisationen context resp. de behandeldoelstelling
plaatsvindt. Langs die weg kunnen eenzijdigheden van de heersende ideologic in
organisaties kritisch worden gerelativeerd door middel van humanistisch-commu-
nicatieve waarden. Onder die voorwaarde helpt het 'narratieve ervaringsgestuurde
leren' een 'humanisering van ons werkleven' bewerkstelligen waardoor werk-
gerelateerde psychische klachten, zoals stress en bum out, op de lange termijn
kunnen verminderen.'

7. Een studente creatieve therapie heeft als afstudeeropdracht de beeidende methodiek geoperationali-
seerd voor deze clientengroep in dit nieuwe werkveld en past dit in haar huidige werkpraktijk toe.
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De samenhang tussen methodologische en ideologische aspecten van creatieve
communicatiemiddelen in therapie en training treedt vanuit de omvattende
'dimensie van zingeving' aan het licht. Op basis van het veldonderzoek is deze
samenhang gethematiseerd als een kritisch humanisme dat een existentiele inter-
pretatie geeft aan communicatie- en interactieprocessen in therapie en organisatie.
Vanuit een positie van 'non-dualiteit' verschijnen belangen en (leer)doelen van
individu tegenover organisatie in nun wederkerigheid en afhankelijkheid. Be-
schouwd vanuit dit ruimere perspectief op beide sectoren, treedt er in het
'narratieve ervaringsleren' een ander relevant onderscheid aan het daglicht dat
dwars door de contextuele verschillen heen gaat. Dit heeft betrekking op de vraag:
wordt er met de creatieve trajecten entertainment of een leerdoel beoogd? De
'homo ludens' blijkt een Januskop te hebben: Gaat het om een ludiek evenement of
om training? Is het doel een plezierige dagbesteding of een (therapeutisch of
organisatorisch) veranderingsproces? De in creatieve trajecten geensceneerde
'levende metaforen' geven een z/nspe/mg aan het leerproces, waardoor er met de
gebruikelijke therapeutische en organisatorische doelstellingen een loopje wordt
genomen. De indirecte leervorm met haar speelse inslag van plezier, ontspanning
en esthetisch genoegen is een flagrante schending van onze calvinistische
arbeidsmoraal, waarin 'arbeid adelt, 'de plicht roept' en men zijn brood moet
verdienen 'in het zweet uws aanschijns'. De zinspeling treedt pregnant op de
voorgrond wanneer het element van entertainment overheerst en leerervaringen
naar de achtergrond verschuiven. Vanuit een calvinistische optiek of een ander
beperkt referentiekader zou gesteld kunnen worden dat het element van z/wgev/ng
in die op het genereren van (groeps)plezier gerichte vorm ontbreekt. Op grond van
de hermeneutisch ontsloten n///were 'dimensie van zingeving' blijkt er in de
onderzochte creatieve werkvormen soms sprake te zijn van een bijzondere
'configuratie' waardoor z/n //i en z//ivo/ samenvallen. Aldus volgt er uit dit
onderzoek een vcrnieuwend inzicht dat er in de verschillende vormen van 'training
tot entertainment' vanuit een balans tussen zingeving en zinspeling een zodanige
vormgeving van communicatie via het creatieve medium £aw worden gegenereerd
dat ze een 'dialogische grondhouding en 'authentieke communicatie' helpen
cultiveren. Of deze balans inderdaad op deze wijze gerealiseerd wordt is echter
afhankclijk van de trainer of therapeut die deze kritisch-humanistische grondslag al
dan

6.7 Afarar eew «a/raf/eve /eero/wgev/wg /w orgamsa//es e«

Deze paragraaf is gewijd aan de vraag welke piratojcAe Aefeten/s 'de dialogische
wending' heeft voor de onderzochte 'nondiscursieve kennispraktijken'.

In het proces van professionalisering en profilering van creatieve therapie zijn de
volgcnde belangrijke stappen reeds gezet. De oprichting van een beroepsvereniging
en van een vaktijdschrift. De erkenning van de HBO-opleidingen door de overheid.
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Er zijn mogelijkheden voor kwaliteitstoestsing georganiseerd met het ontwerpen en
valideren van een beroepsprofiel, alsmede door de organisatie Stichling Register
Creatief Therapeuten. Belangrijk voor paüentenorganisaties, zorgverzekeraars en
de inspectie is de instelling van een klachtencommissie en in politiek-maatschap-
pelijk opzicht is de strategische zet relevant om zitting te nemen in de CONO-
kamer in samenwerking met de vereniging voor psycho motorische therapie*.
Toelating tot de BIG-wet in verband met de bescherming van de titel en standaard
vergoedingsmogelijkheden door zorgverzekeraars zouden volgende belangrijke
stappen op de ingeslagen weg kunnen betekenen. Dat er nu een informatieve,
professioneel ogende en aansprekende folder over beeidende therapie is uit-
gegeven, dat de beroepsvereniging een betaalde beleidsmedewerker sinds 1 maart
2000 in dienst heeft en dat is bedongen dat de contributie van leden aan de
beroepsvereniging door werkgevers in de geestelijke gezondheidszorg betaald
dient te worden, zijn resultaten van de ingezette koers.

Overigens is deze weg van 'externe' samenwerking en belangenbehartiging ook
een eenzijdige route, die uiteindelijk zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van
een dominante instrumentele orientatie. Gelukkig zijn creatief therapeuten zieh
daarvan ook bewust. Op 22 juni 2000 is door de beroepsvereniging een studiedag
over de gaande zijnde ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg georgani-
seerd onder de naam Oearteve fAerap/e ;n Aeweg/ng. van /?roce.s
De vragen die op deze dag centraal stonden luiden:

• Is /?roce^/na//g werken nog passend in deze tijd?
• Hoe gedetailleerd moeten/?roawc/en beschreven worden?
• Wanneer wordt het een te
• Hoe past mijn CT-aanbod in

Het volgende citaat geeft een typerende reactie van scepsis weer op de voor-
geschreven beleidsverandering naar een protocolaire behandelvorm:

/Vofoco//en ya o/nee': Ja.
Waa/ww. /o fee or «or to fee.
£en Aeer/yfc gevoe/, zo 'n s/w /̂e aM/de/7y&Ae/a', aa/ me/een gevo/gd woraV door
Ae/ vage feese/da/y'e Ae/emaa/ nog n;ete feeanftfoora' Aefe/, maar aVî ye enfe/
a//e vragen een 5/«)fe/e voorw/tecAM//?: Jtwn ye, en zo ya, Aoe fcun ye a/5 vafc-
fAerapeM/yi/nc//oneren A/nnen aeze n/ewwe sfrucft/t/r, zonrferye e/genAe/a", a"e
es^enrte vow ye vaA: re ver/Zezen?'

Inmiddels is er een s/MMrgroe/? /woa*M/e on/H'/Me/Ing ingesteld. Voor verdergaande
bewaking en verbetering van de professionaliteit is er naast deze 'externe aan-

8. Dil is het orgaan dat ad vies uitbrengt aan het ministerie over nascholing in de GGZ, zie verslag in
7V/</jc/ir//? voor creafjeve f/rerap/e (2000) nr.2, 30.
9 Ibid. 25.
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sturing' ook een 'intern perspectief en een vorm van samenwerking nodig die
verder strekt dan het niveau van strategisch handelen. Dit kan mogelijk worden
gemaakt wanneer de grondslaggevende communicatief-hnmanistische waarden met
betrekking tot creatief therapeutische processen ook als ijkpunt voor (externe)
samenwerking en professionalisering worden gehanteerd.'° Dit te realiseren, ge-
geven de huidige 'tijdgeest' van rationalisering van de zorg, betekent een ware
uitdaging voor creatief therapeuten. ,<-

Welke praktische aanbevelingen volgen uit het gewonnen inzicht? Ten eerste zijn
er mogelijkheden tot verdere professionalisering op het gebied van onc/erzoe£ en
onrferwyj. Inspelend op de ontwikkelingen in het werkveld zou er een nieuwe
afstudeerrichting binnen de HBO-opleidingen Creatieve Therapie kunnen worden
geformeerd voor een opleiding tot 'creatieve organisatietrainer'. Daarnaast is het
van belang dat er meer vervolgonderwijstrajecten" met het oog op om- en bij-
scholing en verdere professionalisering van (creatief) therapeuten ontstaan. Boven-
dien dat er contacten en samenwerking met het Wetenschappelijk Onderwijs
worden gecreeerd. De succesvolle opzet van een 'masters-opleiding' in het kader
van een samenwerkingsproject tussen twee opleidingscentra creatieve therapie
beeidend in Nederland en een Engelse universiteit^ heeft dit in experimented
verband vormgegeven. Helaas kreeg dit project onvoldoende Organisationen en
financiele steun 'van hoger hand' om er een structurele vorm aan te kunnen geven.
Ook het coördineren van (wetenschappelijk) onderzoek kan voor creatief
therapeuten in het veld een steun betekenen om tegemoet te komen aan de vraag
naar 'meetbaar effect', die vanuit de organisatorische context van de (geestelijke)
gczondheidszorg steeds vaker wordt gesteld. In dit verband zou de vorming van
een landelijk centrum voor (wetenschappelijk) onderzoek in een behoefte onder
creatief therapeuten voorzien. De bestaande onderzoeksschool van de HBO-
opleiding te Nijmegen blijkt in de vorm van onderzockspublicaties vruchten af te
werpen en zou hierin het voortouw kunnen nemen. Aan de onderzoekswerkgroep
van de beroepsvereniging zou eveneens nieuw leven ingeblazen moeten worden
om onderzoek in het werkveld door creatief therapeuten zelf te stimuleren, te
coördineren en te begeleiden. De bestaande 'bottom up' ontwikkelde netwerken, de
intervisie- en supervisiegroepen, de beroepsgerichte bijscholingscursussen zijn
belangrijk voor uitbouw en uitwisseling van professionele kennis en ervaring. Deze
collegiale overlegvormen, professionele netwerken en samenwerkingsorganen
dragen bij tot de systematisering, toetsing en verdieping van professionele kennis.
Een dcrgclijkc, vanuit een 'intern perspectief gedragen, vorm van 'externe
samenwerking' van creatief therapeuten creeert de voorwaarde voor de ontwikke-
ling van een 'eigen' iee/cfen</referentiekader.

10. Muijen: Oearie/Suiten.sfcimer.s in: 77/cfacAn/! voor creafteve f/ierap/c (1999) nr. 4, 13-21
11. Zoals de 'post-HBO' praktijkopleiding voor beeidende creatieve therapie van Meyer en Dinklage in
Amersfoort.
12. De HBO-opleiding Nijmegen, het Centrum voor Expressieve en Kreatieve therapie van A Brede-
rode in Amsterdam met het Hertfordshire College London, van 1991 tot 1994, waaruit 'een lichting'
afgestudeerde 'masters' is voortgekomen.
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Wat betreft de professionalisering van de nieuwe markt van creatieve bedrijfs-
trainingen is de volgende vraag relevant. Hoe is het mogelijk dat de creatieve
organisatietrainers zieh een zodanige autonomie ten aanzien van vormgeving en
marketing van nun 'creatieve product' kunnen veroorloven dat ze zieh niet
vereenzelvigen met het in bedrijven en in organisaties veelal overheersende
instrumentele referentiekader? Voor deze andere sector geldt een geheel andere
uitgangssituatie dan voor creatieve therapie. Geen gevecht tegen een 'tijdgeest van
rationalisering' maar openheid voor een nieuwe 'humanistische' pioniersgeest.
Niettemin stelt de organisationele context van het bedrijfsleven een belangrijke
randvoorwaarde om /uwctowe/e 'creatieve producten' te ontwikkelen. Hiermee
dienen organisatietrainers terdege rekening te houden, opdat men zieh niet 'uit de
markt prijst'. Mogelijk vertegenwoordigt deze gecombineerde instrumentele- en
humanistische insteek de 'formule' voor een succesvolle implementatie van
'creatieve leertrajecten' in organisaties. Het in dit onderzoek gesignaleerde
'groepsverschil' tussen de twee groepen professionals kan wellicht mede worden
toegeschreven aan verschillen tussen beide maatschappelijke contexten waarin ze
hun 'creatieve product' moeten verkopen. In de 'profit-sector' blijkt er immers
geld en tijd genoeg te zijn voor congressen, seminars en trainingen voor en door
managers, goeroe's, consultants en adviseurs. Mijn vooronderstelling op basis van
dit onderzoek is evenwel dat dit verschil evenmin a//ee« met deze 'organisato-
rische en ideologische' randvoorwaarden samenhangt. Hoewel de creatieve organi-
satietrainers, als vrijgevestigde dienstverleners, zieh een autonome positie ten
opzichte van bedrijfsbelangen kunnen veroorloven, slagen zij er niettemin in hun
'humanistische dienstverlening' feitelijk in te passen in het overkoepelende
mtfrume/i/e/e organisatiekader. De creatieve training moet met het oog op een
managementdoelstelling functioned en effectief zijn, dat wil zeggen ze moet
'scoren' door direct waarneembaar effect. Dat de creatieve organisatietrainers
aldus humanistische en instrumentele waarden met elkaar weten te verzoenen
beschouw ik als een vrucht van een door hen gerealiseerde 'dialogische grond-
houding' en 'hermeneutische balanceerkunst'. Wanneer een trainer niet zelf als
individu autonomie, integriteit en authenticiteit heeft ontwikkeld, kan z(h)ij even-
min deze kwaliteiten bij deelnemers van een creatieve organisatietraining helpen
bevorderen. 'Humanisering' door middel van de implementatie van creatieve
trajecten in organisaties is derhalve afhankelijk van de vraag of de trainer een
humanistische basisorientatie daadwerkelijk vertegenwoordigt en kritisch toepast
in het instrumenteel gerichte bedrijfskader.

Wellicht slanken de creatieve organisatietrainingen zonder deze, door de persoon
van de trainer belichaamde, kritisch-humanistische grondslag af tot 'creatieve
producten', die met 'repressieve tolerantie' in het heersende doel-rationele bedrijfs-
kader worden binnengehaald. Naarmate dat zij strakker instrumentalistisch worden
ingekaderd, ontberen zij de dialogische grondslag die kan voorkomen dat ze,
'strategisch' vertaald in een 'stappenplan', als nieuwe 'succesformule' of als 'alter-
natief managementconcept' op de markt worden gelanceerd. Zonder het kritische
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fundament vertegenwoordigt de 'creatieve invalshoek' op organi-satieprocessen
weliswaar een succesvolle managementhype en een 'groeimarkt' voor organi-
satietrainingen. Zolang de 'hype van creativiteit' duurt zal er veel geld worden
verdiend aan boeken, tijdschriftartikelen, congressen en websites met materiaal
voor managers over Aoe creeer /'£ ee/i «a/rarteve /eeromgev/wg //i /my«
orga/i/safte? Met 'flow-charts' en 'c-d-rom', inclusief multimedia-ondersteuning
voor 'de narratieve organisatie in tien stappen'. Echter gaat het 'strategische
succes' hand in hand met de uitholling van 'oorspronkelijke' humanistische
waarden.

De tweede aanbeveling heeft derhalve betrekking op de vraag hoe het 'toekomst-
scenario' in de bedrijfssector zodanig kan worden omgebogen dat creatieve
trajecten met een kritisch-humanistische inslag worden bewaard en bewaakt. Op
deze wijze kan er aan de creatieve ondersteuning van organisatieprocessen waarcfe
worden toegekend, anders dan op grond van de 'wet van vraag en aanbod'. Ook in
deze sector dreigen 'weerloze waarden' door de ^wrv/va/ o/7Aey?tfe.rt te verdwijnen
en geeft de marktwerking een economische stem aan de wet van de jungle. Het zou
jammer zijn wanneer alleen evenementen met een hoog 'Tjakka-gehalte' het imago
van de nieuwe dienstverlening gaan bepalen. Daarom volgt uit dit onderzoek als
tweede aanbeveling dat creatieve organisatietrainers een organisatorische vorm
creören voor belangenbehartiging en samenwerking vanuit het aangegeven 'interne
perspectief.

Op basis van het uitwisselingsproject en gezien de professionele verwantschap en
de contextuele verschillen tussen creatief therapeuten en creatieve organisatie-
trainers, wordt als derde aanbeveling gegeven dat beide beroepsgroepen gaan
samenwerken. De 'win-win-doelstelling' die aan het uitwisselingsproject ten
grondslag lag kan dan een meer structurele en verdiepte vorm krijgen. Als vrucht
van die samenwerking zou er een jfcewrmer/: kunnen worden ontwikkeld, zoals in
het eerste hoofdstuk is aangegeven, om op de bonte markt van organisatie-
trainingen het kaf van het koren te scheiden. Voor een toegesneden kwaliteits-
waarborg is het nodig dat 'contextuele' organisatorische randvoorwaarden met
betrekking tot effectiviteit, winstgevendheid en functionaliteit dialogisch in over-
eenstemming worden gebracht met grondslaggevende humanistische waarden.
Misschien kan längs de weg van interdisciplinaire samenwerking uiteindelijk de
titel van 'creatieve organisatietrainer' en 'creatief therapeut' worden beschermd;
volgt er een verbetering van status en functiewaardering van creatief therapeuten
en kunnen er nieuwe afzetmarkten succesvol en humanistisch verantwoord worden
aangeboord.

Wanneer blijkt dat creatieve trainers, adviseurs en loopbaanbegeleiders hiervoor
indcrdaad te individualistisch zijn, zoals uit het uitwisselingsproject naar voren
kwam, luidt de laatste aanbeveling dat er voor de groepscohesie een nieuwe
'internationale' worde gecomponeerd, waarvoor reeds pakkende titeis door respon-
denten zijn gesuggereerd: LevefoWe A/efa/&ra?/ en Wy A/eta/om/ew...
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6.5 &WM?«vatf/rtg ew

In het laatste hoofdstuk is het afgelegde onderzoekspad gereconstrueerd aan de
hand van twee vragen: Hoe is de verhouding tussen onderzoekskader en onder-
zochte praktijk gaandeweg het onderzoekstraject veranderd? Wat hebben in dat
opzicht filosofie en empirie voor elkaar betekend? Zowel met betrekking tot de be-
trokken beroepsgroepen als voor de onderzoekster geeft 'de dialoog' een moment
aan van (her)overweging. Voor alle deelnemende partijen aan het onderzoek heeft
'de dialoog' een wending gegeven aan het gebruikelijke professionele handelen en
aan conventionele referentiekaders. De dialoog overbrugt de traditionele kloof
tussen empirie en filosofie. Ze geeft op democratische wijze vorm aan de onder-
zoeksmatige communicatie- en interactieprocessen tussen onderzoekster en profes-
sionals, tussen onderzoekskader en onderzochte praktijk.

Wat houdt de dialogische wending in voor het filosofische onderzoekskader? In
dialectische termen is er een 'spiegel' aan de bespiegelende geest voorgehouden.
Daarin herkent de filosofie zichzelf, ze ziet zieh in 'het andere', in wat ze w/ef is ."
In de westerse, academische filosofische traditie gelden materialiteit, emotionali-
teit en lichamehjkheid als 'het andere' van de geest. De traditionele filosofische
bespiegeling is gebaseerd op een onderzoekende beweging van ÄM/tews/M/rtng van
dit 'andere' uit de eigen essentie. De geest zou immaterieel, het filosoferen een
zuiver geestelijk proces zijn. Door een 'dialogische wending' kan de filosofie zieh
voor 'het andere' openstellen, nameujk door een o/zrmoe//ng waarbij de tegendelen
elkaar raken en in wisselwerking met elkaar staan. In de ontmoeting met 'het
andere' herkent de filosofie niet alleen 'het bewogen worden door emoties en
lichamelijkheid' a/5 Ae/ a^oere 'van zichzelf maar zij verändert door de
ontmoeting ook zelf. Het gesprek als ontmoeting heb ik in dit onderzoek tot een
communicatieve dialoogvorm filosofisch uitgewerkt. De dialoog geeft een draai
aan het traditionele primaat van de theorie ten opzichte van de praktijk, resp. een
herschikking van de waardering van theoretische kennis ten opzichte van
praktijkkennis. Deze draai is geen romantische omdraaiing waardoor intuitie en
empathie Aoven ratio en empirie tronen. In plaats van een hierarchische
supprematie of onderschikking van de emotioneel-lichamelijke betrokkenheid bij
hetgeen onderzocht wordt, geeft de dialoog vorm aan een Aor/zonto/e Ärac/i/ert-
meZ/wg. Hierdoor worden beide gesprekspartners aan de dialoog hermeneutisch
verrijkt.

Vanuit de dialogische invalshoek kunnen aeatief therapeutische en trainings-
praktijken de filosofie leren hoe intuitieve gewaarwording, verbeelding en
gevoelens een nondiscursieve taal voor de geest ontsluiten. Door dit onderzoek is
zieht gekomen op hoe awc/ery deze taal is in vergelijking met de discursieve en
verbale van de ratio. Het analoge en creatieve taalspel berust op emotionele,
zintuiglijke en lichamelijke communicatievormen. In en door het samenspel van

13. Böhme: Daj/lmfere cfer Keraun/f.
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taalspelen en 'interactieve registers' worden identiteiten gedefinieerd. Er is
een 'identiteitsdiscours' nodig waarin de gewaarwordingen van lichaam, geest en
ziel verdisconteerd zijn om recht te doen aan de constitutie van 'net subject'. In
'authentieke communicatie', in een dialectisch spanningsveld tussen verbeelding
en conceptualisering, ontstaan (denk)beelden over mens, organisatie, maatschappij
en wereld, die open staan voor onderhandeling en amendementen.

Met dit onderzoek is betoogd dat een 'retorische invalshoek' op communicatie, van
waaruit communicatie verschijnt als een vorm van betekenisd7.yse»H>7a//e op basis
van een oneindig reproductieproces van tekens, niet noodzakelijkerwijs tot een
'post-moderne' conclusie van een s/wu/7oos proces van betekenisgeving en
nihilisme hoeft te leiden. De kompasnaald kan weliswaar niet op God, op ons
Authentieke Zelf of op de Realiteit geijkt worden, maar een ijkpunt wordt dyna-
misch gevonden in t/e wyze waaro/? wij met elkaar spreken en (onder)handelea
Hiertoe is in dit onderzoek een 'dialogische grondhouding' geoperationaliseerd tot
een 'authentieke communicatievorm'. De </i'a/ogifc/ie wijze van beantwoorden en
verantwoorden, van vragen en getuigen, van besluiten en bekritiseren, genereert
een zodanige spanning tussen afstand en betrokkenheid en een dialectiek tussen
verbeelding en verwoording, dat de communicatie tussen deelnemers aan de
dialoog open en geengageerd blijft. De dialogische wending van de filosofie naar
de empirie betekent dat het proces van betekenisgeving principieel pluriform is,
voortgestuwd door een onafgesloten proces van betekenistransgressie. Maar 'com-
municatie' is meer dan een onzinnige reproductie van tekens en een voortdurende
betekenisverschuiving van traditionele beeiden. De mogelijkheid van 'authentieke
communicatie' blijft bestaan. Het onderzoek heeft getoond hoe deze mogelijkheid
wordt gerealiseerd wanneer de dialoog tussen beeiddenken en denkbeeiden, tussen
filosofie en empirie, tot een owf/woe//>jg van tegendelen leidt die beide polen niet
onberoerd laat. De 'open gesprekshouding' met betrekking tot de e/ge« emoties,
intuities, lichaamsgewaarwordingen, verbeelding en denkbeeiden geeft de voor-
waarde hiervoor, biedt de grond voor een gelijkwaardige ontmoeting met anderea
'Authenticiteit' verkrijgt in deze zin zowel een psychologische als een filosofische
betekenis.

Voor de onderzoekspraktijk betekent de dialoog dat ik mij als onderzoekster niet
op een theoretisch bevoorrecht standpunt heb geplaatst. Het onderzoek naar de
wijze waarop metaforen methodisch en als 'drager van ideologische betekenis'
worden gehanteerd, is in de dialoog met de geinterviewde professionals tot stand is
gekomen. Door de dialoog met de respondenten kwam naar voren dat het 'model
van de metafoor' voor de speiende mens als een 'systeem' werkt waarin 'de kennis
van het hart' te /iar</ wordt gemaakt. Dit gaf een dialogische wending in mijn
filosofische positionering: wees minder erwtf/g in het behandelen van filosofische
grondvragen en .spee/ meer met, in en op deze grond! De dialoog met de praktijk
heeft mij als onderzoekster uitgenodigd om de filosofische concepten zachter,
buigbaarder, beweeglijker en speelser te maken.
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In dit hoofdstuk is voorts gereflecteerd op de betekenis van de dialogische wending
voor de praktijk van creatieve trajecten in therapie en organisaties. Ook 'het
onderwerp' van onderzoek ondergaat een verandering door de ontmoeting met de
filosofie. De filosofische dialoog heeft voor de praktijk een waarde als middel tot
professionalisering van creatieve therapie en creatieve trainingen. 'De dialoog' als
voorstel om op een andere wijze met de verhouding 'denken en voelen', 'ratio en
intuitie' om te gaan dan in termen van een conflictmodel. In plaats van het
gebruikelijke uitgangspunt van een strijd tussen 'rationele' en 'irrationele'
Vermögens, kan er een dialoog tussen beide ontstaan. Creatieve trajecten
stimuleren en cultiveren dialogische commurucatie tussen de vele stemmen in en
om onszelf. Als zodanig vertegenwoordigen ze een humanistisch communicatie-
kader, waarin op zodanige wijze ontwikkelingsnarratieven worden gegenereerd,
dat leefwereld en systeem met elkaar in evenwicht zijn. Tussen 'zelfactualisering'
als een romantische illusie die machtsmisbruik versluiert en openlijk tentoon-
gespreide organisatorische machtsmiddelen om 'neuzen de zeLfde kant op te
krijgen' bestaat de mogelijkheid van 'authentieke communicatie'. De open en
betrokken grondhouding ontsluit een communicatie- en onderhandelingsruimte
tussen 'manipulate' en 'versluiering'. Ze legt de basis voor 'een narratieve
leeromgeving' in therapie en organisaties, waarin metaforische richtingaanwijzers
voor ontwikkelingsprocessen gearticuleerd worden. De creatieve werkvorm is
derhalve te beschouwen als een humanistisch communicatiekader, waarin waarden
van 'authenticiteit', 'integriteit' en 'autonomie' op kritische wijze in wisselwerking
met instrumentele doelstellingen worden gebracht. Op basis van deze wissel-
werking resulteert de dialoog met het creatieve medium in een existentiele af-
bakening van de 'dimensie van zingeving' ten opzichte van conventionele
referentiekaders op organisaties en therapie. Hierdoor kan er een ontmoeting en
uitwisseling plaatsvinden tussen binnen- en buitenwereld, tussen mens en
organisatie, tussen een orientatie op 'de realiteit' en op 'utopische' ontwikkelingen.
De dialoog vooronderstelt en bewerkstelligt een positie van non-dualiteit waarmee
'conventionele' tegenstellingen en belangenconflicten in een ander licht komen te
staan. Binnen het dialogische kader vertegenwoordigen creatieve trajecten een
'vrijplaats voor zinspeling en zingeving', waarbinnen bestaande gezins-, organi-
satorische en maatschappelijke structuren een herschikking ondergaan. De
ontwikkeling van 'autonomie', 'authenticiteit en 'integriteit' in het kader van
creatieve trajecten draagt daarmee tevens bij aan het cultiveren van humanistische
waarden binnen gezinspatronen en organisationele samenwerkingsverbanden. Met
enkele praktische aanbevelingen is de waarde van 'de dialoog' voor beide groepen
professionals geconcretiseerd.

Op grond van mijn hermeneutische onderzoeksbenadering is naar voren gekomen
dat niet zozeer de verbale, beeidende, muzische, technische of rituele vorm telt
waarin de dialoog gevoerd wordt maar. c 'esf fe /on gu/Jä/r /a /wMs/̂ Ke. Aldus Staat
niet de cognitieve boodschap noch het creatieve medium als zodanig voorop, maar
* w/ze vraaro/? het emotionele, esthetische en interactieve 'materiaal' wordt
geensceneerd tot een 'levende metafoor'. De dialogische wijze waarop deze meta-
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forische vormgeving plaatsvindt, is doorslaggevend voor de vraag of een creatieve
werkvorm bijdraagt aan de ontwikkeling van humanistische waarden. De
dialogische wijze van spreken en handelen genereert in samenspraak met het
creatieve medium een narratieve context van Verteilers en toehoorders. De
betekeniselementen voor de verhalen over onszelf, over onze organisatie, over
maatschappij en wereld krijgen we als traditionele beeiden en narratieven door-
gespeeld en we geven er onze eigen draai aan. Vanuit de kritisch-humanistische
'dimensie van zingeving' verschijnt het verschil tussen de creatieve trajecten in
therapie en in organisaties als contextueel en minder relevant dan vanuit
conventionele therapeutische en organisatorische referentiekaders. Creatieve
therapie en creatieve organisatietrainingen geven een existenüele herinterpretatie
aan een hulpvraag die vanuit een conventioneel referentiekader als een psycho-
logisch of organisationeel 'probleem' is gedefinieerd Vanuit het ruimere zin-
verlenende perspectief wordt dit 'probleem' herkaderd als een stagnatie in
communicatie- en interactieprocessen tussen 'de probleemhouders', die binnen de
dialogische context weer in beweging worden gebracht door middel van het
expliciteren, confronteren en uitbalanceren van de ontwikkelingsnarratieven van
betrokkenen. De creatieve werkvorm creeert door middel van de dialectiek van
beeiddenken en denkbeeiden een balans tussen zingeving en zinspeling en maakt
daarmee 'de homo ludens' in ons wakker. Wanneer creatieve trajecten aldus een
dialoog reahseren, waarin wij op authentieke wijze betekenis geven aan onszelf in
relatie tot anderen en organisaties, vertegenwoordigen zij een kritisch en ludiek
vormgevingskader om in het licht van ons mens-zijn ontwikkelingsmogelijkheden
te exploreren.

Ik sluit het boek af met het uitspreken van de hoop dat het onderzoek ook voor de
lezers een dialogische waarde zal hebben zoals het dat voor mij heeft gehad. In een
gesprek laten wij ons aanspreken of sluiten ons af, voelen we ons meer of minder
betrokken bij de gcsprekspartners en de zaak waarover gesproken wordt en leggen
we verantwoording af over hetgeen we doen, nalaten en zeggen (te doen). Door
verbeelding, bespiegeling en in gesprek krijgen de beeiden een narratieve vorm,
maar uiteindelijk verteilen we met het daadwerkelijk geleefde leven ons
levensverhaal. De laatste wending aan het verhaal geeft het einde en de 'afloop'
van dit onderzocksverslag vindt in de context van de promotieplechtigheid plaats.
Mijn conclusie is derhalve dat wij ons verhaal nooit geheel kunnen (na)vertellen
maar hiervoor fundamenteel aangewezen zijn op anderen.
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132, 147, 151, 193, 196,202,
213
-discours 105-108, 110-111,
113, 118, 122-124, 124, 133,
146, 149, 270, 278
-metaforen 116, 149, 213
-onderzoek, (analyse, diagnose)

45,65, 105-106, 114, 134,
142, 209, 239

- cultuur- ontwikkeling,
verandering 36, 42, 46, 63, 65,
84, 114, 117, 124, 127, 130,
132, 134, 145,213,234,236,
239, 242-243, 259-260, 276
-structuren, vormen 48-49, 78,
109-110,236

Organisch(e) 50, 99, 101-102, 123,
253-255
Outward bound-trainingen 50
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Overdracht 82, 91-94
- intuitieve, metaforische
(magische) 57, 69, 92, 155, 158,
162,201,228,247
-kennis 107, 161-161, 222, 247
- therapeutische 26-28, 37, 40,
44-47,76,81,92-93,273
- overdrachtelijk 69, 72, 101-
102, 110, 116, 129, 138, 155,
166, 172, 158

Overeenstemming 73, 196
Empirische (conceptuele) - 39,
153, 158,228
Metaforische (muzikale) -158 ,
197, 256

Paradigma 16 , 106, 115-116, 135,
142

-paradigmatisch 116-117, 122,
135, 146

Paradox 172, 245
- paradoxaal 25, 109-110, 129,
150,162,171-172,257

Pathologie 22, 24-25, 27, 175
- pathologisch, pathologisering
75, 84, 174, 177

Personificatie 136
Pluriform(iteit) 28-29, 34, 38, 44,
50,68,94,105, 107,116 132, 140,
163, 208, 215-216, 220, 230-231,
234, 237-239, 247, 290, 292
Positivistisch 95, 142, 156, 179,
186,210,220,269
Post-humanisme 63

-modem(isme) 15-17, 53-54, 59,
63,88, 106, 108-109, 112-114,
119, 121, 124-126, 134, 147,
183, 279, 290

Pragmatisme 111, 121, 183
- pragmatisch 31, 58-59, 84,
101, 103, 106, 114, 117, 121,
129, 147, 160, 186-187
- benadering 70, 74, 78-81,

84-85, 97, 100-101, 103-
104, 151,270

Primitief 17, 16-17, 23-24, 44 , 68-
74, 83-84, 86-88, 94-98, 100-104,
174-177, 201, 272
Prive

-sfeer, sector 49-53, 139
Professie

-professional 111, 146, 150,
185,204,210-211,215,227,
231,237,250,267,281-282,
287, 290-291
- professionalisering 20-21, 23,
29-34, 47, 78-80, 85, 94-95,
211,222,227,239,246,251-
251, 259-260, 277, 284-287, 291
- professioneel 109, 129, 154,
170, 187, 200, 204, 207-209,
213-215, 217-218, 221, 226-
227, 230, 232-233, 234-235,
237,239,243,245,247,251,
255, 260, 263-264, 268, 271,
281-282, 286, 288, 289
- professionele motto's 231-234,
236, 239, 245, 253, 257, 268
- profilering 125, 239, 246-248,
212,218,277,284

Progressie 38, 117
(progressieve)
ontwikkelingsdynamiek 68,
70, 82-84, 100, 103, 173,
176-177, 273-274

Psychiatrie 22, 24, 73, 78, 85, 200
- psychiatrisch 22-24, 49, 73,
78, 95, 282

Psycho
-analyse, -isch 68-69, 74-75, 81,
87, 90-91, 94, 96, 175
-drama 37
- Iogisering41, 51
-motorische (therapie) 23, 170,
285
-sociaal45, 55, 71, 133, 142,
162-164, 170, 222, 242, 280
-therapie 17, 25, 28, 37, 79, 204,
279
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Publiek(e) (sector) 49, 51-53, 139,
150, 152-153,220
Rationalisme, rationalistisch 20, 53,
62, 64, 87, 101, 140, 145-146, 148-
149, 151-152, 160, 167, 177-179,
182, 186-191, 193-194, 199-202,
269, 273

- rationalisering 19-20, 39, 48-
52,63,78,80-81,85,94, 141,
148, 286-287, 277, 279
- rationaliteit 61-62, 95, 106,
120, 124, 133, 136, 139-141,
143-145, 148, 165, 183-184

(doel-systeem)rationeel
184,219,271,274,277-
279,287,291

- pre-, niet-rationele 87-90, 175,
190, 194, 274, 291

Regressie 17, 28, 38, 68, 72, 74-75,
83, 90, 94-95, 103, 140, 151, 167,
195

regressieve
(ontwikkelings)dynamiek
38, 70, 82-84, 100, 140,
173-174, 176-177,273-274

Reificatie 143, 202
-(de)reificeren 102, 104, 109,
132, 134, 143, 162, 178, 192-
193, 226-228

Relativisme 19, 88, 134, 194-195
- relativerend, -ing, -sch 93, 151,
162, 171, 179, 181, 183, 190,
193-194, 197, 202, 206, 262,
265,267,271-272,281-283

Retoriek
- retorische
(betekenenis)effecten 44-46,
114, 116, 118-119, 123-124,
126, 133, 147, 153, 156-157,
161-162, 166-169, 172-173,
192, 201, 270, 282

perspectief, invalshoek 34,
39-40,45-46,65,93, 119-
120, 140, 151-163, 168,
171-173,201, 149,290

Ritueel 16, 73-74, 90, 96-97, 101,
174-175, 225, 245

- ritualiseren, rituele 71-72, 83-
85, 90-95, 97-98, 100, 163-164,
174-175, 279, 291

Rogeriaanse (therapie) 27, 68
Romantiek, -isch 20, 53-65, 62, 64,
67, 69-71, 74, 80, 83-87, 89-90, 93-
95, 97, 100-104, 135, 145-146, 148-
149, 151, 160, 177-179, 187, 191,
193-194, 201-202, 205-206, 214,
222, 226, 251-256, 260, 263, 265,
269-270, 273, 276, 278-279, 289,
291

-post-romantisch 54-55, 57-62,
149, 186

Samenwerking 31-32, 38, 41, 45-
46, 48-49, 125, 139, 200, 211-212,
218, 222-223, 225-226, 228, 235-
236, 242-243, 251, 262, 268, 270,
280,285-286,288,291
Script (-waarde) 26, 92-93, 101,
225
Simile 136, 149
Sofisten(kunst) 34, 38-41, 150

- sofistisch 40, 45
Spei, speien, speels 15, 39-40, 42-
45,60,97, 110, 117, 120-121, 123-
129, 131,152-153, 163-168, 170-
173, 175-181, 186, 198, 200, 202,
206, 211-212, 222-223, 225-226,
228, 233-234, 238-239, 244, 247,
250, 252, 256-257, 259, 265, 271-
274, 276, 284, 286, 289-290

- speelruimte 84, 96-98, 164,
178-179, 194, 271, 274

tijd-speelruimte 101-102
- spelmetaforen 121-122, 133,
206,211-212,244,25 3-254,
256-257,260-267,271
- speltherapie 29, 78, 96, 238
-spelregels 55,181-182, 198,

206, 256-266
Spiritualiteit 42, 175
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- spiritueel 19, 38, 41,49, 55,
159-160, 168-169, 175, 204,
263, 279

Sportmetaforen 106, 121-124, 131,
147,160-162, 172,211,213
Status quo 17, 47-48, 109, 145, 204,
242, 280
Strategie, strategisch 80, 206, 214,
221, 263, 265, 270-271, 278, 285-
288

- kennisstrategie 56-67, 88, 116,
179, 220
- leerstrategie 199-200
- organisatiestrategie 51, 197-
109, 117,239,241
- retorische Strategie 89, 93, 171
- sportstrategie 109, 122

Survival
-of the fittest 114,288
- tochten, training 35-37, 42,
225

Symbiose, symbiotisch 102, 180,
255-256
Symbool(en) 15-16, 30-31, 90 ,
110, 122, 169, 175, 178, 225, 246,
257

- symbolisch, symboliseren 16,
29, 107, 118, 136, 153, 174,
211,246

Symptoom 30, 52, 94, 96, 174-175,
184

- symptomatisch 29,68
Synecdoche 136, 149, 162
Systeem 200, 218, 226, 242, 271,
290-291

-therapie 28
- rationed (-aliteit) 139, 219,
271-272

Taboe, getaboeiseerd 46, 61, 71-72,
85,112, 158,242,245
Talisman 91-92, 94-95, 118
Teambuilding 37, 47, 117, 200, 234
Techn(olog)isch 19, 56, 61, 129,
145, 148, 151, 273, 291

Tegen
-beweging 19, 48, 53, 63, 202,
210,273,279
-hanger 64, 93, 123, 127, 177,
190, 256
-beeld 20, 270

Transcenderen (-ent-ie) 26, 190,
262,267,271

-transcendentaal61
Transgressie 46, 70, 82, 84, 101,
162

- transgressieve
(ontwikkelings)dynamiek 82-84,
98, 173, 272-274, 290

Uiterlijke (werkelijkheid) 23-24,45,
109, 118, 128
Vaktherapie 204, 238
Verabsolutering 58,64-65, 101-
102, 178-179, 191, 193-194, 265
Verandering

-skunde 132, 145
-veranderingsmetaforen 132,
212, 242, 244, 247-248, 250,
267
- veranderingsmodellen 64, 69-
70, 84, 86, 96, 98, 103-104

Verbaal(e) 22, 25, 43-44, 46-47,63,
69, 72, 85, 88, 90, 167-168, 199,
208, 211, 246, 250, 258, 274, 282-
283,289,291

- non-verbaal 25, 31, 40, 44, 72,
153, 165, 170, 201, 238, 240,
255, 258, 270-271, 276

Verbeelding 16-17, 22, 26, 40, 42,
60, 106, 117, 120, 133, 143, 147,
156-157, 160, 168, 173, 181, 195,
216-217, 230, 233, 244, 250, 255,
257, 271, 273-274, 289-290, 292
Verlichting 59, 88, 169-170, 188-
190-192

-sdenken 53, 55, 63, 189-190
-sideaal 53,63, 188-189

Vergelijking 114, 149, 163, 173
Vertolking 54, 60, 157, 164, 171,
261, 255
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Verwoording 67, 88, 94, 98-104,
216, 249, 255, 257-258, 260, 290
Verzakelijking 32, 48, 93, 70, 78-
79, 85, 204, 213, 240-242, 247,
256-257
Virtueel (-viitualisering) 15, 108
Voedsel/ing-metafoor 212, 253-
255
Vooruitgang 19, 68, 84, 102

-vooruitgangsgeloof, -optimisme
15, 19,84, 190
- sdenken 96-97, 101

Wetenschap-metafoor 252, 255-
256, 258
Wereldbeeld(en) 15-17, 50, 55, 62,
64, 126, 151, 178, 187, 191, 193-
196, 202, 265-266
Werkelijkheid

-servaring 15-17, 193, 196, 199
-beleving 17, 95, 87-88, 94, 99-
100, 162

Win-win-(doelstelling van
gezamelijk gewin) 208, 210, 213-
215, 217, 238, 244, 251, 267, 288
Zelf

-beeld(en) 151, 191,193,202,
225,266
-ervaring 199, 264

Zenleraar-metafoor 252, 255-256,
258
Zieke organisatie 211, 213,237,
242, 246, 248
Zijn

-skwaliteiten 236, 246, 263, 271
-metafoor 65, 192, 235-236,
244-247,250,252,268,271
-sorde(ning) 16, 85-86, 103-104,
157
-servaring 191, 197
-sgrond 160, 165, 192, 196

Zin
-geving26, 48, 51,53, 55, 61
- (ruimere context van)
zingeving (-sdimensie) 260,

262-267, 271-272, 279-284,
291-292
-speling 165, 167-168, 193, 271,
284,291-292 . . . . . . .

Zondebok 91-92, 101
Zorgvisie 32, 241-242, 255, 277
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SAMENVATTING A/£7MFO0tf

In het eerste /100/y.yfu/fc wordt het onderzoeksonderwerp geintroduceerd: de recen-
telijk toegenomen belangstelling voor de factor creativiteit in therapie en organi-
saties. De ontwikkeling van creatieve therapie in Nederland wordt beschreven,
waarna er een verslag volgt van een vergelijkbare trend in het kader van loopbaan-
begeleiding, coaching en organisatietrainingen om gebruik te maken van creatieve
en ludieke werkvormen. Voor zover de toepassing van kunstgerelateerde (non)
verbale communicatiemiddelen in veranderingsprocessen, zoals beeiden, drama-
technieken en muziekmiddelen, een in de praktijk gegroeide kundigheid is, wordt
ze in dit onderzoek beschouwd als een vorm van intuitieve praktijkkennis.

Creatieve therapie is vooral ontstaan vanuit een humanistische opvatting over
persoonlijke groei en geestelijke gezondheid. In de 'profit-sector' wijst de ont-
wikkeling van creatieve trainingen op het centraal stellen van de mens en de factor
creativiteit binnen de extreem gerationaliseerde bedrijfsprocessen. Ogenschijnlijk
draagt de toepassing van creatieve middelen in beide sectoren aldus bij aan de
humanisering van ons (werk)leven en biedt ze een tegenwicht tegen 'de ont-
tovering van ons wereldbeeld'. Het zou echter genügen van een naieve opvatting
van humanisme wanneer daar zonder meer vanuit wordt gegaan. De toepassing van
alternatief ogende, psychologische en creatieve 'technieken' biedt als zodanig geen
garantie voor de daadwerkelijke humanisering van mens en organisatie. Als
'humanistische make up' zou de trend van creativiteit een subtiele maar verre-
gaande voortzetting kunnen inluiden van de rationalisering van organisaties, van
ons prive-leven en van de samenleving in haar geheel. Derhalve wordt deze
ontwikkeling in dit onderzoek 'ideologie-kritisch' getoetst.

Deze kritische invalshoek wordt vervolgens in verband gebracht met een method-
(olog)ische onderzoeksvraag naar de omstreden 'meerwaarde' van de toepassing
van creatieve middelen. Tegenover de intuitief-gevoelsmatige wijze waarop
praktijkkennis in het kader van creatieve therapie en creatieve organisatie-
trainingen tot stand komt, Staat de 'empirisch-rationele' weg van wetenschappe-
lijke kennisvergaring. De methodologische tegenstelling met het rationalise-
ringsproces, de bedding van onze moderne wetenschapsbeoefening, suggereert dat
een romawftscA perspectief op kennisontwikkeling aan de basis van de onderzochte
praktijkkennis Staat. Om niet in een dichotomiserende beantwoording van de
onderzoeksvraag te geraken is de vraagstelling verschoven naar de moge-lijkheid
van een derde 'middenweg' tussen een rationalistisch-beheersende versus een
romantisch-empathische benadering van het onderzochte. Het is echter de vraag
hoe wij als 'post-moderne' wereldburgers toegang kunnen verkrijgen tot een
'romantische' benadering van de werkelijkheid. Door gebruik te maken van
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fenomenologische en hermeneutische onderzoeksmethoden is het mogelijk om
zieht te verkrijgen op de een 'post'-romantische grondhouding, van waaruit
intuitieve praktijkkennis geboren wordt. De toepassing van creatieve communi-
catiemiddelen wordt aldus vanuit een fenomenologisch-hermeneutische invalshoek
geinterpreteerd, waarbij het begrip van 'de metafoor' centraal Staat teneinde 'de
eigenheid' van de intuitieve kennisvorm te articuleren. Langs deze weg zou er aan
gene zijde van een romantisch opgevat naief humanisme enerzijds en dominante
rationaliseringsideologieen anderzijds zieht kunnen komen op een derde,
'bemiddelende' grondhouding. Op basis van deze grondhouding zal een Är/7j.scA-
humanistische grondslag voor de toepassing van het creatieve medium in
veranderingstrajecten geformuleerd worden.

/w /loo/ätfuA: 2 wordt een analyse van creatief therapeutische literatuur gegeven.
Niettegenstaande de pluriformiteit van deze vakliteratuur is er een overeen-
komstige vooronderstelling aangetroffen: namelijk dat de client door middel van de
dialoog met het creatieve medium in een 'metaforische ervaringsmodus' geraakt.
Ten opzichte van de 'alledaagse' co/wwo/i se/ue en de 'wetenschappelijke' cowcep-
toe/e kennis kan de in creatieve therapie verkregen 'metaforische' ervaringskennis
als preconce/tfwee/ worden aangemerkt. Vanuit het hermeneutische onderzoeks-
kader vormt deze gemeenschappelijke vooronderstelling de achtergrond om de in
de vakliteratuur (impliciet of expliciet) ingenomen theoretische posities te
interpreteren. Drie posities zijn getypeerd aan de hand van de wijze waarop de
'metaforische ervaringsmodus' in de vakliteratuur wordt benoemd en geduid:

(1) Vanuit een 'antropologisch' perspectief wordt de dialoog met het creatieve
medium opgevat als een jym6o/;.sc/i-ri{ue/e betekenisgevende praktijk, die
overeenkomt met een 'primitieve' ontwikkelingsfase van de mensheid. Deze
wijze van betekenisgeving, die daadwerkelijk nog in sommige 'niet-westerse'
culturen zou zijn aan te treffen, vertegenwoordigt volgens deze optiek een
'authentiekere' zijns- resp. kenwijze dan de 'rationalistische' van onze
westerse cultuur.

(2) Vanuit een 'psycho-therapeutische' invalshoek wordt de metaforische
ervaringsmodus eveneens opgevat als een 'primitief stadium in de
psychische ontwikkeling. Er vindt evenwel een accentverschuiving plaats in
de interpretatie van de creatief therapeutische beeiden: van een 'authentieke
expressievorm' met .sy/wÄo/Zsc/ie betekenis naar een .yy/wp/owjatoc/ie expressie
van een 'pathologische ontwikkeling'. Bijvoorbeeld wordt 'magisch denken'
bij volwassenen beschouwd als een /?*af/e van de ontwikkeling in een
kinderlijk stadium, aangezien het 'logische denken' tekenend voor een
'gezond, volwassen stadium' zou zijn.
Deze invalshoek berust op een instrumentele benadering van creatieve
therapie, namelijk om van de 'primitieve' expressievorm gebruik te maken
teneinde de psychische ontwikkeling van dienten weer te normaliseren. Een
extreme variant van deze instrumentele invalshoek is de 'pragmatische
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benadering', waarin creatieve therapie door middel van 'prakujkhand-
leidingen' met opdrachten, therapeutische interventies en technieken met het
oog op een gedragsmatige behandeling van psychiatrisch gediagnostiseerde
ziektebeelden 'eclectisch' en 'functioned' wordt ingezeL

(3) Volgens een 'kunstgeorienteerd' interpretatiekader vindt er in creatieve
therapie een analoog proces plaats van 'innerlijke' en 'uiterlijke' vormgeving,
resp. van 'psychische' en 'esthetische' expressie. Derhalve worden beeldend-
therapeutische processen niet als een 'symbolisch ritueel proces' noch als een
'normalisering' via een tijdelijke 'regressie' in de ontwikkeling met het oog
op een 'progressief psychisch herstel gezien. Dit derde perspectief inter-
preteert het 'analoge' psychisch-esthetische proces' als een 6etokem.rfra/j.y-
gress/e via de dialoog met het medium.

Deze drie benaderingen gaan elk uit van een ander perspectief op psychische
gezondheid en ontwikkeling van waaruit de creatief-therapeutische processen een
karakteristieke duiding verkrijgen. De eerste twee benaderingen van creatieve
therapie zijn in dit hoofdstuk gekarakteriseerd als een therapeutisch interventie-
kader, gericht op het uitlokken van een regressieve resp. een progressieve
psychische dynamiek, die tot een achteruitgang resp. een vooruitgang in de
ontwikkeling leidt. Vanuit het derde ontwikkelingsperspectief wordt beeidende
expressie, direct aan de waarneembare actualiteit gekoppeld: aan de zichtbare
interactie van de client met het creatieve medium en met de therapeut. Deze derde
benadering van creatieve therapie wijst op een transgressieve dynamiek in het
proces van betekenisgeving als spil van psychische veranderingsprocessen.

De drie benaderingen in de vakliteratuur corresponderen met de historische
ontwikkeling van creatieve therapie: van de 'romantische pioniersfase' tot de
huidige instrumentele orientaue' in het kader van de verzakelijkte gezondheids-
zorg. De eerste fase is schatplichting aan een romantisch antropologisch wereld-
beeld, van waaruit 'ont-wikkeling' een teruggang betekent naar een 'natuurlijke'
zijnswijze en een 'authentieke' wijze van betekenisgeving, op grond van een
minder gerationaliseerde verhouding tot de werkelijkheid. De tweede fase corre-
spondeert met een rationalistisch beeld van ontwikkeling als een vooruitgang door
de vermeerdering van onze rationele Vermögens. Zowel de rationalistische als de
romantische benadering veronderstelt een rechtlijnige ontwikkelingsmetafoor, als
het ware een /ra/? of een /acfcfer om naar boven en vooruit resp. weer naar beneden
en achteruit te gaan. De derde kunstgeorienteerde benadering gaat uit van een
ontwikkelingsmetafoor met een andere dynamiek, die veeleer als een slingerende
beweging of een spiraal kan worden voorgesteld. Vanuit dit derde perspectief
verschijnt de dialoog met het creatieve medium 'meanderend' längs een parallelle
ordening van beeidende en psycho-sociale processen.

Ten slotte is de literatuuranalyse betrokken op de onderzoeksvraagstelling naar 'de
meerwaarde' van de toepassing van het creatieve medium als (non-)verbaal
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communicatiemiddel in therapie. Hoe wordt deze vraag verhelderd vanuit de drie
ontwikkelingsperspectieven? De 'metaforische ervaringsmodus' stoelt, volgens de
derde 'kunstgeorienteerde' invalshoek, op een dialectiek tussen woord- en
beeldtaal, tussen een 'letterlijk' en een 'figuurlijk' interpretatieniveau. Terwijl de
twee andere benaderingen berusten op een ontwikkelingsmetafoor die een van deze
'polen' in het proces van betekenisgeving prioriteert, steh de derde benadering de
wme/werAr/ng centraal: 'betekenis' is het 'hermeneutische' resultaat van een
dialectiek tussen zintuiglijk present stellen resp. beeidend tonen en verbaal
representeren in een conceptuele vorm. Het proces van (creatief therapeutische)
betekenisgeving berust op beide pijlers van een 'analoge' en een 'conceptuele'
vertolking van de werkelijkheid. AJs conclusie volgt uit dit hoofdstuk dat het derde
verandcnngsmodel op basis van een kunstinvalshoek het meest adequaat is om de
beeldend-therapeutische processen vanuit hun 'eigenheid' te beschrijven en te
interpreteren.

/« Aoq/Ks/M/t 3 volgt een analyse van de populariteit van creativiteit en metaforen in
het organsatiediscours. De rol van metaforen als onderzoeks- en interventiemiddel
en de waarde van creativiteit voor organisatieprocessen wordt zeer verschillend
beschreven en beoordeeld. Er zijn wat dit betreft drie genres onderscheiden aan de
hand van het werk van Morgan. Op meta-theoretisch ruveau organiseert de
metafoor, vergelijkbaar met het 'paradigmabegrip', Ae/ denken over organisaties en
management. Op wetenschappelijk niveau fungeert de metafoor als een onder-
zoeksinstrument, waarmee organisatievormen en managementstijlen getypeerd
worden. Op het praktische niveau van toepassing en interventies in organiatie-
processen functioneert de metafoor als een 'managementtool' ter ondersteuning
van communicatie- en interactieprocessen op de werkvloer.

In de praktische managementcontext is de waarde van creativiteit voor de
ondersteuning van organisatieprocessen veelal instrumented en opportunistisch
afgemeten. De 'creatieve trajecten' in training, coaching en advieswerk bieden
ogenschijnlijk een a//crwa//e/ ten opzichte van dominante benaderingen van
organisatieprocessen. Vanuit de 'ideologiekritische' onderzoeksvraagstelling lijken
ze echter veeleer als succesvolle en lucratieve handlanger dan als tegenhanger van
de instrumentele rede te fungeren. (Hoe) kunnen metaforen en creativiteit niet
cenzijdig 'strategisch' met het oog op bedrijfsbelangen worden toegepast? In
dialoog met de (populaire) managementliteratuur is hiertoe een randvoorwaarde
uitgewerkt, aan de hand van een 'deconstructieve analyse' van Ae/ ,n/cce.yvo//e
Aaflfce/Aa/teatf», een managementmetafoor voor een nieuwe stijl van leiding geven
in het Informatie Tijdperk. Een re/7ecfre/-com/nM/Hca//e/moment in management-
interventies maakt het mogelijk om aan gene zijde van opportunistisch metafoor-
gebruik 'een metaforische benadering' van organisatieprocessen te stoelen op een
'altematief rationaliteitsconcepL

Deze conclusie uit de literatuuranalyse is niet inhoudelijk uitgewerkt maar
in de vorm van een 'dialogische grondhouding'. Vanuit
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de dialoog zijn verschillen in (interpretaties van) organiseren niet opportunistisch
'om het even' zolang ze maar 'werken' of 'functioned' zijn. Evenmin wordt er een
'onpartijdig' standpunt voorondersteld dat 'metafysisch' boven alle betrokken
partijen zou staan, van waaruit de verschillende standpunten in organisaties
gewaardeerd kunnen worden. Een 'dialogische grondhouding' vertegenwoordigt
veeleer de ideologische en communicatieve randvoorwaarde om (metaforische)
interpretaties van processen in organisaties steeds opnieuw in de 'organisatorische
dialoog' in te brengen en tegen elkaar af te wegen.

De dialogische grondhouding is niet gestoeld op consensus, noch in een
voorwaardelijke zin noch als een gewenst einddoel. Veeleer is de dialoog zelf
voorwaardelijk om een 'emotioneel-sociale' communicatieruimte resp. een ideolo-
gische krachtenmeting te organiseren, waardoor de p/i/n/ör/mte// van 'de organisa-
torische werkelijkheid' tot haar recht komt. Het in dit hoofdstuk aangegeven
verband tussen de 'meerwaarde' van (non)verbale communicatiemiddelen met de
dialogische grondslag resulteert met betrekking tot de analyse van het organi-
satiediscours in een belangrijk inzicht. Om het onderscheid te markeren tussen een
'metaforische benadering' en het tecAw/scAe gebruik van metaforen in een
'instrumentele context van strategisch handelen' is in het verlengde van de analyse
van creatief therapeutische literatuur gesteld, dat het creatieve medium een
ge/y/biYjarfifrge s/e/w in de dialoog vertegenwoordigt. Deze 'derde gesprekspartner'
Staat voor 'openheid en betrokkenheid' in communicatie resp. voor het communi-
catief-reflectieve moment dat aan de instrumentele rede moet worden toegevoegd
teneinde niet in opportunistisch metafoorgebruik te vervallen. Aan de hand van
praktijkvoorbeelden van dialoogvormen uit de literatuur (het Socratisch gesprek,
Habermas' machtsvrije dialoog en het communicatiemodel van Argyris en Schön)
is als conclusie aangegeven hoe 'de dialogische grondhouding' de gezochte
grondslag voor een 'metaforische benadering van organisatieprocessen' vertegen-
woordigt. Deze is tot slot met betrekking tot communicatieprocessen in
organisaties getypeerd als een 'open en betrokken gesprekshouding van deel-
nemers aan een dialoog waarin beslissingen worden genomen op basis van een vrij,
gelijkwaardig en geünformeerd standpunt van alle gesprekspartners'.

is de 'derde weg' naar de dialogische grondslag van intuitieve
praktijkkennis ingeslagen via een hermeneutische interpretatie van creatieve
trajecten in therapie en organisatietrainingen. Een retorische invalshoek op
communicatie is te hulp geroepen om de rationalistische eenzijdigheid van een
logisch perspectief op communicatie aan te vullen. Met betrekking tot de karak-
teristieke communicatiewijze via het creatieve medium zijn er drie vormen van
'metaforische communicatie' onderscheiden:

1) het inlassen van metaforen in een discursiefvertoog,

2) de metaforische vormgeving van een verhaal
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3) het metaforisch toepassen van een nonverbaal communicatiemiddel.

De dcrde, meest uitgesproken vorm van metaforische communicatie is typerend
geacht voor de zintuiglijk-gevoelsmatige kennisoverdracht die in creatieve trajec-
ten plaatsvindt. Kenmerkend hiervoor is het gegeven dat 'de metaforische
verplaatsing' niet zozeer cog/7/7/e/van een bepaald kenrusdomein naar een ander
kengebied plaatsvindt maar veeleer emo/;owee/-//7terac//e/ van een domein van
professionele en/ of persoonlijke vaardigheden naar een 'analoog domein' van
creatieve vaardigheden en vice versa. Deze derde vorm van metaforische commu-
nicatie zou derhalve op de dialogische grondhouding gestoeld moeten worden
teneinde de empathisch-intuitieve praktijkkennis in het kader van creatieve
therapie en organisatietrainingen een kritisch-humanistische signatuur te geven.

De hermeneutiek koerst tussen een rationalistische devaluering van de metafoor als
instrument voor kennisvergaring en een romantische verabsolutering als een
'intuitieve kennisvorm' in. Wanneer de intuitieve kennisoverdracht vanuit een
'hermeneutische middenpositie' wordt geinterpreteerd, verschijnt ze als een
'systematisering van ervaringskennis' (Lakoff en Johnson), die gefundeerd is in
'de leefwereld' (Habermas). Aldus emotioneel-lichamelijk verankerd in ons zijn-
in-de-wereld geeft 'de dialoog' de wijze aan waarop er vanuit die 'ervaringsgrond'
kennis gegenereerd wordt. De 'dialogische kenwijze' genereert een dialectiek
tussen de rationalistische beweging van aArfra/zenng en conce/tfwa//ser/wg en een
'romantische tegenbeweging' van /wca/7ier/>;g vaw A:e«n/5. 'Tussen' de rationalis-
tische loskoppeling van kennis van de persoon en van de concrete situatie en de
opcrationalisering van kennis in de persoonlijke ervaring en de lichamelijkheid,
heeft de 'dialogische grondhouding' verwantschap met een door anderen gezochte
'middenpositie', bijvoorbeeld 'de integratie van kennis van het hoofd en kennis
van het hart' (Gandhi), Ricoeurs 'ontologie van de metafoor', een weg 'tussen
objectivisme en subjectivisme' (Lakoff en Johnson), tussen 'objectivisme en
relativisme' (Bernstein), tussen 'patemalisme en romantiek' (Abma), tussen een
'binnenperspectief en een buitenperspectief (Habermas), tussen 'empirisme en
intellectualisme' (Widdershoven).

De dialogische 'middenpositie' mag niet worden misverstaan als een 'grijs
midden' of een compromis-standpunt. Aan een ontologisch-epistemologische
positioncring die leidt tot een wetenschappelijke of een intuitieve benadering van
de werkelijkheid gaat een hermeneutisch 'spel' van grondhoudingen vooraf. De
'middenweg' vertegenwoordigt een 'dialectische speeh-uimte', waarin een 'ideolo-
gische krachtenmeting' ten aanzien van kennisvergaring plaatsvindt. In deze 'be-
middelingsruimte' kunnen fundamentele (humanistische) waarden die in com-
municatie en interactie gestalte krijgen, op kritische en speelse wijze tegen elkaar
worden afgewogen en uitgedragen. De dialoog houdt deze ruimte open, waarin
ideologische keuzes vanuit de 'facticiteit' van de gesprekssituatie worden gemaakt.
Deze keuzevrijheid betekent geen willekeur maar o/>enAe/d. Openheid grenst aan
willekeur, maar de scheidslijn is een gesprekshouding waarin ontvankelijkheid is

326



gekoppeld aan speelse nieuwsgierigheid. De dialogische openheid vooronderstelt
en bewerkstelhgt een radicale vorm van (zelOkritiek vanuit betrokkenheid, wat
leidt tot een speelse en onderzoekende gesprekshouding.

De dialoog biedt in de gestelde zin een bodem waarop zelf-, organisatie-, maat-
schappij- en wereldbeelden op 'authentieke' wijze kunnen worden ver(ant)woord.
Hierdoor krijgen onze beeiden over de werkelijkheid een kritisch-humanistische
verankering in 'de leefwereld': in 'authentieke communicatie' bestaat de mogelijk-
heid de gegeven defiruties over de (therapeutische en organisatorische) werkelijk-
heid te herroepen maar men blijft er te alien tijde op aanspreekbaar. De hermeneu-
tiek heeft hiermee een 'dialogische weg' gewezen hoe een humanistische grond-
slag in de zin van 'authentieke communicatie' in creatieve trajecten kritisch vorm
gegeven kan worden. Voor zover het creatieve medium als derde gesprekspartner
de bewaker is van de dialogische 'openheid en betrokkenheid' is hiermee tevens
het wenselijke reflectief-communicatieve moment gekarakteriseerd dat de eenzij-
digheid van de instrumentele rede op speelse en kritische wijze vermag aan te
vullen. Aan de hand van een drietal metaforische typeringen van de 'opbouwende'
aard van het dialogische communicatieproces is er invulling gegeven aan de notie
van 'authentieke communicatie'. Deze 'niet-metafysische' interpretatie kan als
altematief 'ijkpunt' dienen voor een dialogische vormgevig van creatieve trajecten
in therapie en organisatietrainingen Behalve met betrekking tot een romantisch
naieve opvating van authentieke communicatie markeert dit ijkpunt ook de
scheidslijn met een 'postmoderne' nihilistische conclusie ten aanzien van het
proces van betekenisgeving als een oncmdig en willekeurig proces van be-
tekenisdisseminatie. Als conclusie uit dit hoofdstuk is er een kritisch humanistisch
gerehabiliteerde vorm van authentieke communicatie in de plaats gesteld van deze
postmoderne gedachte over de 'esthetisering van ons bestaan'.

5 is de literatuuranalyse in verbinding gebracht met een veld-
onderzoek naar de /vaArrt/fc van creatieve therapie en creatieve organisatie-
trainingen. Het onderzoeksverslag heeft de vorm gekregen van een reconstructie
van een 'uitwisselingsproject' tussen de twee groepen professionals die met
creatieve middelen werken. De 'win-win-doelstelling' die voor dit project was
geformuleerd, betekent met betrekking tot creatief therapeuten de zorg om het
'creatieve kind' niet met 'het badwater' van verzakelijking van de gezondheidszorg
weg te gooien. Hier tegenover staat het risico in de 'harde' sector van het
bedrijfsleven dat de van oorsprong 'softe' middelen in de greep van de instrumen-
tele rede geraken, waardoor er 'schuimig badwater' zonder 'creatief kind'
overblijft. De uitwisselingsgedachte is vervat in de vraag of beide beroepsgroepen
gezien deze ontwikkehngen iets voor elkaar kunnen betekenen. Het onderzoeks-
project bestond uit een serie individuele diepte-interviews, twee homogene groeps-
bijeenkomsten om de resultaten uit de interviews te valideren en te verdiepen, een
heterogene groepsbijeenkomst gericht op uitwisseling van kennis en ervaring, en
een telefonische evaluatieronde.
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De volgende bevindingen zijn uit het veldonderzoek voortgekomen waarmee met
betrekking tot de filosofische analyse 'de emprische winst' is opgemaakt. In de
eerste plaats is het belang van concrete metaforen voor de therapeutische en
organisatorische praktijk onderstreept, zoals 'de homo ludens', de 'zijnskwalitei-
tenmetafoor' en veranderingsmetaforen met betrekking tot de communicatiekloof
tussen management en werkvloer. In de tweede plaats is er zieht gekomen op een
rf/me/ine van z/ngev/ng, die zowel de conventionele therapeutische en organisato-
rische referentiekaders transcendeert als het abstracte filosofische kader van
'metaforische betekenisgeving' concretiseert. Door de dialoog met de praktijk resp.
met het creatieve medium wordt er een verbinding gelegd met een existentieel
betekenisgevend veld vanuit de directe ervaring. De concrete metaforen over mens
en organisatie, de management- en levensver/iaten vinden in dit existentiele veld
hun humanistische oorsprong, wat met de term 'narrativiteit' is aangegeven. De
dialogische communicatie via het creatieve medium genereert een kritisch moment
ten aanzien van deze 'humanistische oorsprong' vanuit een ruimere dimensie van
zingeving. Hiermee verkrijgen de communicatieve waarden van 'authenticiteit',
'autonomie' en 'integriteit' in het kader van creatieve trajecten een concrete
operationele vorm en een 'niet-metafysische' betekenis.

Wanneer deze 'empirische winst' uit het uitwisselingsproject weer op de
filosofische uitkomst van het onderzoek wordt betrokken, is de conclusie dat een
dualistische zienswijze van 'de mens' /egewover 'de organisatie' niet adequaat is
om de 'meerwaarde' van creatieve trajecten met betrekking tot hun grondslag te
begrijpen. Een non-dualistische optiek^ van waaruit beide partijen in hun onder-
linge verwevenheid en interdependentie veschijnen, is met de uitkomsten uit het
theoretische en het praktijkonderzoek in overeenstemming. De conclusie luidt
derhalve dat de creatieve trajecten een narro/teve ervar/wg.sges/wHra'e /eerru/wite
genereren voor zover ze op een kritisch humanistisch vormgegeven dialoog
gestoeld zijn. Cruciaal hiervoor is een dynamisch in het construetieve dialogische
proces geworteld ijkpunt voor 'authenticiteit' en een door de trainer of therapeut
uitgedragen visie over de 'autonomie' van individuele deelnemers ten opzichte van
bedrijfsbelangen. Met deze slotsom uit dit hoofdstuk is aangegeven hoe een
kritisch humanisme berust in een door creatief therapeuten en creatieve
organisaüetrainers uitgedragen en belichaamde vorm van 'integriteit'.

In het zestfe /roo/o'.srwt is gereflecteerd op het gevolgde onderzoekstrajeet en
aangegeven hoe onderzoekskader en onderzochte praktijk zieh tot elkaar hebben
verhouden. Wat is de waarde geweest van de filosofische interpretatie van
creatieve therapie en creatieve trainingen als metaforische vormen van 'intuitieve
praktijkkennis', en andersom, wat betekent deze J/a/og/jc/je wemft/ig naar de
praktijk voor de filosofie? : . ,

In de context van creatieve therapie biedt de dialogische wending een richtsnoer
zowel binnen de therapiekamer als daarbuiten hoe de eenzijdige romantische
orientatie op intuitief gevoelsmatig handelen aan te vullen met reflecüe en com-
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municatie, zonder in het andere extreem van strategisch handelen door te schieten.
In dialoog met dienten, met de organisatie en met vakgenoten dienen creatief
therapeuten hun professionele handelen te ver(ant)woorden, hetgeen voorwaarde-
lijk is voor de professionalisering van deze discipline. In de context van het
organisatiediscours biedt filosofische reflectie een buffer tegen opportunistisch
metafoorgebruik. In de vorm van een structureel reflectief-communicatief (onder)
handelend moment draagt zij bij aan de vorming van een ideologische vrijplaats
resp. krachtenmeting om humanistische waarden uit de leefwereld te verzoenen
met eisen van een dominante systeemrationaliteit. Andersom geeft de midden-
positie in de gestalte van de /JO/HO /«dews een dialogische wending aan de
(filosofische) onderzoekspraktijk. Hierdoor vindt er een herschikking in de tradin'o-
nele supprematie van theoretische kennis ten opzichte van praktijkkennis plaats. In
overeenstemming hiermee is er niet voorafgaande aan en los van de onderzochte
praktijk een onderzoeksmethodologie opgesteld, maar is deze uit de gevoerde
dialoog met de praktijk voortgekomen. De 'homo ludens' heeft de onderzoekster
uitgenodigd om minder ernstig en rechtlijnig met filosofische grondvragen om te
gaan, om speelser te denken en beeldend-buigzame concepten te vormen.

Vanuit de dialogische middenpositie is het verschil tussen creatieve therapie en
creatieve trainmgen gerelativeerd als verschillende Varianten van een fundamenteel
overeenkomstige vorm van narratief ervaringsgestuurd leren. Speiend met en
kritisch ten opzichte van tradiüonele ideeen over rationalisering en humanisering
biedt de 'narratieve leerruimte' in therapie en organisaties een kader voor de
articulatie van 'alternatieve ontwikkelingsnarratieven'. Niettemin dienen de crea-
tieve werkvormen en de funderende humanistische waarden ingebed te worden in
het instrumentele kader van een organisatorische werkelijkheid. Uit het onderzoek
is gebleken dat het mogelijk is in creatieve trajecten een zodanige (hermeneu-
tische) balans tussen z/wgev/'ng e« z//j5pe///2g te bewerkstelligen, dat deze extremen
met elkaar worden verzoend. Daartoe is het wenselijk dat de professional kan
balanceren tussen een ufao/Tys/scAe gevoelsmatig-intuitieve overgave aan en een
a/?/?o//m.sc/je reflectieve afstand tot de praktijk. Deze professionele balaceerkunst
concretiseert de hermeneutische middenweg tussen een rationalistische en een
romantische benadering van de werkelijkheid.

Met het oog op actuele maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot beide
professies is het belang van de dialoog ook in praktische zin aangegeven. Als
belangrijkste aanbeveling is naar voren gekomen dat het in het voordeel van beide
beroepsgroepen zou strekken wanneer zij een organisationele vorm voor samen-
werking creeren: bijvoorbeeld in opleidingsverband en door een gezamenlijke
belangen- of beroepsvereniging. Hiermee zou de 'win-win-constellatie' van het
uitwisselingsproject voor beide beroepsgroepen kunnen worden bestendigd.
Cruciaal hiervoor is de wijze waarop dergehjke 'externe' vormen van samen-
werking worden gedragen vanuit een integrerend 'intern' perspectief. Het belang
hiervan en de dialogische wijze waarop dit kan worden gerealiseerd zij met dit
onderzoek aangegeven.
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SUMMARY M£7MP//Ofl 5£7WE£ArM4 G/C /IM) ME77/OD

In the first chapter the research subject is introduced: the increasing popularity of
creativity in organizational and therapeutic processes. The developing body of
knowledge about creative processes is interpreted as a form of intuitive practical
knowledge in which art media are applied. The history, the social context and
methods of this practical knowledge are described first. Then the 'philosophical
roots' of highlighting creativity in therapy and organizations are investigated. It is
often assumed that humanistic values play a key role in these developments. This
'naive' evaluation is examined by means of the critical question: are creative
processes in therapy and organizations being used as a psychological technique in
the process of rationalization or as an enhancement of humanistic values? Parallel
to this critical analysis a methodological research route is operationalized: what is
the foundation of intuitive practical knowledge compared to the rationalistic roots
of scientific knowledge? From this methodological point of view a 'romantic'
ontology seems to represent the philosophical foundation we are looking for. To
avoid a dichotomizing answer of the research question a 'third route' between
'romanticism' and 'rationalism' is proposed by means of a hermeneutical analysis
of the creative processes in therapy and organisations. The aim of this research
route is to demarcate a form of 'critical' humanism in order to establish intuitive
knowledge and shed light on the practical and ideological 'value' of applying
nonverbal tools in communication processes.

In the second chapter an analysis of literature on art therapy is given. In spite of the
plurality of this literature there seems to be a common presupposition: the
application of art media and creative methods leads to a 'metaphoric form of
communication' as a typical mode in which reality is being experienced. Three
different theoretical positions in literature are being outlined based on how this
'metaphorical mode' is interpreted:

1. An anthropological perspective interprets 'metaphoric communication' as a
symbolic-ritualistic way of communicating and interacting with the world,
being of a more 'authentic' character and belonging to a more 'primitive'
developmental phase in comparison with our 'rationalistic western culture'.

2. A psycho-therapeutic perspective interprets 'metaphoric communication' as
symptomatic of a pathological development. A pragmatic stance in art therapy
is an extreme species of this position.

3. An art centered perspective which postulates an analogy of psychic and
esthetic expression in metaphoric communication.
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These three perspectives are grounded on a typical model of psychological
development, focusing on psychological dynamics of 'regression', 'progression'
and 'transgression' respectively. These different models represent three historic
stages in the development of art therapy: a romantic initial phase, the stage of
'professionalization' towards an instrumental orientation in health care, and an
'esthetic perspective', corresponding to the historical fact that professional artists
were at first hired in hospitals to apply art methods in therapy. This third
perspective seems to focus mainly on the 'creative processes' involved in art
therapy, interpreting them as a dialectics between a discursive and an analogical
way of communication. Therefore this third therapeutic model seems to be most
adequate to shed light on the 'practical value' of 'metaphoric communication' from
a methodological point of view.

In the third chapter an analysis of organizational and management literature is
given. There are three levels of analysis in organizational discourse: meta-
theoretical reflections on organisation theory, generating scientific models and
theories, and the level of management applications. In each of these three levels
there is a different focus on creativity and metaphors. Opposite to the theoretical
scepticism in scientific discourse there is the pragmatic and opportunistic way of
using metaphors and art methods with regard to management applications. The
question therefore is: (how) would it be possible to found the application of
creativity and metaphors on critically evaluated humanistic values in communica-
tion in order to replace the romantic ideology of 'naive humanism' as well as the
instrumentalist view of rationalism?

As a possible answer to this question a 'dialogical attitude' is circumscribed by
means of relevant communication models found in organizational literature. Three
models developed by Socrates, Habermas and Argyris & Schön help to articulate
the conditions for the application of art methods in communication processes based
on a 'critical humanism'. Preconditional for dialogical communication is an open
attitude to the 'voice of otherness' and personal engagement to others and the topic
at stake. As a conclusion of this chapter a conditional mode for 'dialogical
communication' is presented: 'the possibility of free choice and informational
symmetry to engage as an equal participant in the dialogue resulting in procedures
of organizational negotiations and decisions'.

In the fourth chapter a hermeneutical analysis of metaphoric communication is
presented. The analysis starts with the introduction of a rhetoric perspective on
communication to focus on shortcomings and onesidedness in analysing communi-
cation from a logical point of view. Three forms of 'metaphorical communication'
are differentiated from the rhetorical point of view:
1) the substitution of (verbal) metaphors in discourse;
2) the metaphorization of a (part of a) story into a parable or allegory;
3) the application of a nonverbal medium of communication in a metaphorical

way;
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This third form of metaphorical communication is interpreted as being typical how
art and metaphors are applied in therapy and organization processes.

Hermeneutics is introduced as a 'third way' between a rationalistic and a romantic
way of generating knowledge about therapeutic and organizational processes.
Crucial for developing a hermeneutical way of research in order to generate
knowledge on therapy and organizations is a dialectics between openness and
engagement towards the research topic. This third way leads to, and presupposes, a
'dialogical attitude'. Based on this attitude it is possible to integrate an open mind
and engagement with a critical stance towards every given definition of 'self,
'organisation' and the 'world', so that relevant definitions are linked to 'the world
of personal experience' (Habermas). This integration leads to an 'authentic'
operationalization of the philosophical blue print of 'dialogical communication'.

In the fifth chapter the theoretical analysis is confronted with a practical research
project of 'exchanging knowledge and experience' of two groups of professionals:
art therapists and 'art trainers'. Two research findings are formulated on which the
conclusion of this chapter is based. First: the abstract concept of 'metaphoric
communication' should be reformulated in terms of concrete metaphors in order to
be 'comprehensible' and 'motivational' for the professionals involved. Second: the
importance of 'a context of meaning' is being stressed. A 'context of meaning'
transcending the 'conventional' knowledge about organizational and therapeutic
processes as well as operationalizing the abstract philosophical concept of meta-
phorical communication These research findings lead to a finai conclusion, the
fundamental interrelatedness between organization and man, 'environment' and
'human beings', follows from this encompassing 'context of meaning', which is
dichotomized in 'conventional' knowledge. This 'encompassing' point of view is
crucial to give meaning to the concept of 'authentic communication' based on a
critical humanism, in order to see the complexity of organizational and therapeutic
problems instead of giving partial and dichitomizing solutions.

The sixth chapter is devoted to reflective remarks on the research route itself: the
value of philosophical reflection for the practical situation of art therapists and art
trainers, and the 'dialogical' turn towards empiricism for philosophy. For both
parties the dialogue with 'the other' can be enriching for the traditional self
concept. From this 'dialogical point of view' the difference between therapeutic
and organizational processes of change is related to a common ground of 'a
narrative context for experience centered learning' in therapy and organizations.
Finally some practical recommendations for the professionals involved are formu-
lated.
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In de geestelijke gezondheidszorg heeft creatieve therapie inmiddels in

behandelprogramma's een vaste plaats veroverd. In bedrijven en organisaties

is de toepassing van creatieve en ludieke middelen evenwel een omstreden

ontwikkeling. Natuurlijk bieden theatertechnieken, schilderen, zenmeditatie,

muziekworkshops en paardrijden momenten van plezier en ontspanning op

de overspannen bedrijfsagenda. Maar vertegenwoordigen zij ook creatieve

'leermomenten' in het kader van organisatietrainingen? Vooralsnog is het

onduidelijk of de trainingsdoelen van deze creatieve trajecten daadwerkelijk

worden behaald. Betekent de implementatie van creativiteit in organisaties en

therapie een kentering in ons overgerationaliseerde bestaan en een opieving

van humanistische waarden en idealen?
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zoek over deze vragen. De auteur vindt het een romantische maar naieve

visie te geloven dat de populariteit van creativiteit in het bedrijfsleven op

zichzelf een humanisering mluidt. Kunst en ludieke middelen kunnen immers

ook 'humanistische make up' zijn die de voortgaande verzakelijking van ons

werk-leven tot in de psychologische vertakkingen van de maatschappij

maskeert. De auteur pleit voor een kritisch humanisme, waarbij creativiteit

en ludieke momenten dialogisch samengaan met reflectie en bezinning.
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